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บทวิเคราะหขอสอบ A-NET ในสวนของ English for  
Academic Purpose โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 

 
Part 1 : Vocabulary ขอสอบสวนนี้นักเรียนในระดับช้ัน ม.ปลายจะตองมีความรูคําศัพทในแขนงวิชาตางๆ และ

สามารถใชคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกันไดอยางถูกตอง 
Part 2 : Writing Ability ขอสอบแนวนี้ตองการวัดทักษะการเขียนของนักเรียน นั่นคือนักเรียนสามารถชี้ได

วาสวนใดในประโยคใชไวยากรณท่ีไมถูกตองหรือคําท่ีมีความหมายผิดเพ้ียนไป 
Part 3 : Cloze Test ขอสอบเติมคํานี้ตองการวัดความสามารถท่ีเปนองครวมท้ังการใชคําศัพท การใชไวยากรณ 

และความสามารถในการเชื่อมโยงและปะติดปะตอความหมายเขาดวยกัน จนสามารถเติมสวนท่ีขาดหายไป
ไดอยางถูกตอง 

Part 4 : Reading Comprehension ขอสอบวัดความสามารถในการอาน ซ่ึงเปนทักษะที่สําคัญในการใช
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา นักเรียนจึงควรสะสมความรูในแขนงตางๆ ไว เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการ
วิเคราะหเนื้อเรื่องแขนงวิชาตางๆ 

  ขอใหนักเรียนลองฝกทําขอสอบ โดยดูคําเฉลยทายบท 
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PART I :  Vocabulary 
 
ขอแนะนําในการทําขอสอบวัดความรูคําศัพท 
 1. อานขอความใหจบประโยค เพ่ือใชวิเคราะหความหมายของคําท่ีขีดเสนใตมาให 
 2. ใชตัวช้ีแนะหรือคําสันธานตลอดจนขอความขางเคียงในการตีความ 
 ฉะนั้น คุณครูขอแนะนําใหนักเรียนเตรียมความพรอมกอนลวงหนาดวยการ 
 1. สะสม และหมั่นทองคําศัพทไวเรื่อยๆ ทองครั้งละ 5-10 คํา แตทองบอยๆ  

2. หมั่นทําขอสอบการอาน เพ่ือทําใหเราระลึกถึงคําแปลของคําศัพทท่ีเราพบในการอาน เพราะบอยครั้งท่ี
เราจําคําศัพทได แตพอคําศัพทเหลานี้ไปปรากฏในขอความใหมๆ เราจะนึกไมออก ฉะนั้นการหมั่นนึกถึงความหมาย
ของคําศัพทท่ีเราพบจะชวยใหเราพัฒนาความจําชวงยาวได เพราะฉะนั้นอยาเกียจครานในการจดจําคําศัพท   
ทองนอยๆ แตสม่ําเสมอ ดีกวาทองแบบยัดเยียดในชวงเวลาสั้นๆ  
 3. ทักษะการเดา หรือการตัด Choice ควรเก็บไวใชในกรณีท่ีจําเปนจริงๆ แตกระบวนการเรียนรูท่ีแทจริง
คือ การรูจริงและนําไปประยุกตใชได ซ่ึงนักเรียนตองเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ 
 ขอใหนักเรียนลงมือทําขอสอบตอไปนี้ นักเรียนควรใชเวลาประมาณ 20-25 นาที 
 
Directions : In each sentence a word or phrase has been underlined. There 

are four other words or phrases below each sentence. You must 
select the one word or phrase which most closely matches the 
meaning of the underlined word.  

1. The factories needn’t accelerate their production, for there is no increasing demand for their 
goods. 

  1) speed up 2) carry on 3) slow down 4) show off  
2.  We first imported over twenty million baht’s worth of nylon and cotton nets, but I can’t tell 

you precisely how much was imported. 
  1) eventually 2) approximately 3) exactly 4) initially  
3. Our government function is to disseminate information rather than to cover it up. 
  1) collect 2) conceal 3) spread 4) twist  
4. One of the members of Parliament strongly announced that the Vietnamese who entered the 

country illegally should be arrested and put into prison since they have been a source of 
trouble all through these years. 

 1) unlawfully 2) openly 3) immediately 4) accidentally 
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5. Because of diversified climate and geography, great variety of fruits and vegetables can be 
grown in the vast country. 

  1) different 2) unchanged 3) reliable 4) flexible  
6. Signs posted along the street warned that any car parked where it would obstruct bus stop 

would be towed away. 
  1) hit 2) damage 3) pass 4) block  
7. The agreement has been made in ambiguous that could mean different things to different 

people. 
 1) ignorant 2) unclear 3) impolite 4) pleasant  
8. The mistake of trying to copy the Olympic Games is leading to catastrophe. 
  1) disaster 2) success 3) finish 4) imitation  
9. Their next objective is to improve the plant in order to resist adverse environments, such as 

cold weather in Korea, floods in Bangladesh and hot summers in Pakistan. 
 1) unfavorable 2) adjustable 3) pleasant 4) effective  
10. Planning retirement is the easiest part of manpower planning because of the certainty that 

every employee must ultimately retire for reasons of age. 
  1) informally 2) finally 3) carefully 4) endlessly  
11. For a country like Thailand, the farming sector is the section that moves the economy or 

keeps it stagnant. 
 1) growing fast 2) standing still 3) stable 4) alive  
12. The advertisers understand that constant repetition of the same commercial which interrupts 

programs will do more to alienate customers than it will to attract them. 
 1) drive away 2) interest 3) appeal to 4) shock  
13. Over 500 villagers have been evacuated to a safer area following a fierce battle between 

Burmese rebels and Shan State troops in Burmese territory. 
 1) invaded 2) escaped 3) opposed 4) removed  
14. Social and economic democracy in America was expected to mitigate competition for social 

status, but rather it made the competition stronger. 
  1) lessen 2) increase 3) create 4) start  
15. Residents in the area claimed that the smoke and smell from the factory were unpleasant 

and hazardous to health. 
 1) strengthening 2) infectious 3) dangerous 4) influential  
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16. The energetic man did not waste a minute of time. He was always busy doing something. 
The people who knew him will say that his motto might have been “Work hard and play hard.” 

 1) retired 2) active 3) elderly 4) rich  
17. To publish a new road map takes approximately eighteen months of preparation. To revise 

a map in use, howover, takes such less time, but still requires many alterations. 
 1) print 2) amend 3) use 4) change  
18. There was an obvious disparity in their ages; he looked old enough to be her father. 
 1) divide 2) change 3) difference 4) equalize  
19. The company was bankrupt simply because its expenditures exceed its income. 
 1) taxes 2) spendings 3) tariffs 4) profits  
20. It is better to do a tiresome task than to think about it for a prolonged period of time.  
 1) short 2) divided 3) extended 4) early 
 

เฉลย 
 
วิธีการแปลคําศัพท 
 carry on, continue ดําเนินตอไป (carry on = ดําเนินตอไป, continue = ดําเนินตอไป) 
 divide, separate แบง/หาร, แบง/แยก (divide = แบงหรือหาร, separate = แบงหรือแยก) 
1. เฉลย 1) speed up, accelerate.............................................เรงความเร็ว 
  2) carry on, continue .................................................ดําเนินตอไป 
  3) slow down, decelerate .........................................ลดความเร็ว 
  4) show off, display ...................................................อวด, แสดง  
2. เฉลย 3) exactly, precisely ...................................................อยางแนชัด 
  1) eventually, ultimately ...........................................ในท่ีสุด 
  2) approximately, around ........................................ประมาณ 
  4) initially, firstly .........................................................แรก  
3. เฉลย 3) spread, pervade .....................................................แพรกระจาย 
  1) collect, gather.........................................................รวบรวม 
  2) conceal, cover ........................................................ปกปด, ปกคลุม 
  4) twist, distort............................................................บิด, บิดเบือน  
4. เฉลย 1) unlawfully, illegally................................................ท่ีผิดกฎหมาย 
  2) openly, sincerely ....................................................ท่ีเปดเผย, จริงใจ 
  3) immediately, instantly ..........................................ทันทีทันใด 
  4) accidentally, by chance .......................................โดยบังเอิญ 
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5.  เฉลย 1) different, diversified ..............................................ท่ีแตกตางหลากหลาย 
  2) unchanged, stable ................................................. ท่ีไมเปลี่ยนแปลง, ท่ีมั่นคง 
  3) reliable, dependable..............................................ท่ีนาไวเนื้อเช่ือใจ 
  4) flexible, adjustable.................................................ท่ียืดหยุน, ท่ีปรับได  
6. เฉลย 4) block, obstruct........................................................เปนอุปสรรค (ขัดขวาง) 
  1) hit, strike..................................................................ชน, กระแทก 
  2) damage, spoil .........................................................ทําใหเสียหาย, ทําใหเสีย   
  3) pass...........................................................................ผาน  
7.  เฉลย 2) unclear, ambiguous...............................................ท่ีไมชัดเจน, ท่ีกํากวม 
  1) ignorant, negligent................................................ท่ีละเลย 
  3) impolite, rude .........................................................ไมสุภาพ, หยาบคาย 
  4) pleasant, delightful................................................ท่ีนาพอใจ  
8. เฉลย 2) success, attainment ..............................................ความสําเร็จ 
  1) disaster, catastrophe.............................................ความเสียหาย, ความหายนะอยางใหญหลวง 
  3) finish, carry out......................................................ทําใหจบ, ทําใหสําเร็จ 
  4) imitation, duplication............................................การเลียนแบบ, การทําซํ้า  
9. เฉลย 1) unfavorable, adverse............................................. ท่ีไมช่ืนชอบ, ท่ีตรงขาม/เปนปรปกษ 
  2) adjustable, flexible.................................................ท่ีปรับได, ท่ียืดหยุน 
  3) pleasant, satisfying ...............................................เปนท่ีพอใจ 
  4) effective, efficient ..................................................ท่ีมีประสิทธิภาพ  
10. เฉลย 2) finally, ultimately ...................................................ในท่ีสุด 
  1) informally, casually................................................ ท่ีไมเปนทางการ 
  3) carefully, cautiously ..............................................อยางระมัดระวัง 
  4) endlessly, everlastingly ........................................ตลอดกาล  
11. เฉลย 2) standing still, stagnant ........................................นิ่ง, ท่ีไมเคลื่อนท่ี 
  1) growing fast, growing rapid...............................เร็วขึ้น 
  3) stable, firm ..............................................................ซ่ึงมั่นคง 
  4 alive, living.............................................................. ท่ีมีชีวิต  
12.  เฉลย 1) drive away, alienate .............................................ทําใหหางเหิน 
  2) interest, fascinate ..................................................ทําใหสนใจ 
  3) appeal to, attract ...................................................ดึงดูดใจ 
  4) shock, startle ..........................................................ทําใหตกใจ 
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13. เฉลย 4) remove, evacuate ..................................................นําออกไป 
  1) invade, break into .................................................บุกรุก 
  2) escape, abscond ....................................................หลบหนี 
  3) oppose, object ........................................................คัดคาน  
14. เฉลย 1) less, mitigate ..........................................................ลดลง, บรรเทา 
  2) increase, escalate ..................................................เพ่ิมขึ้น 
  3) create, invent..........................................................สราง, ประดิษฐ 
  4) start, commence ....................................................เริ่มตน  
15.  เฉลย 3) dangerous, hazardous ..........................................ท่ีเปนอันตราย 
  1) strengthen, fortify ..................................................ทําใหแข็งแรง, เสริมสราง 
  2) infectious, contagious ..........................................ท่ีติดเช้ือ 
  4) influential, dominant............................................. ท่ีมีอิทธิพล, ท่ีครอบงํา  
16. เฉลย 2) active, energetic .................................................... ท่ีกระตือรือรน 
  1) retire..........................................................................ซ่ึงเกษียณอายุ 
  3) elderly, senior .........................................................ท่ีสูงอายุ 
  4) rich, affluent............................................................ซ่ึงร่ํารวย  
17. เฉลย 2) amend, revise .........................................................แกไข, ตรวจทาน 
  1) print, publish ..........................................................พิมพ, ตีพิมพ 
  3) use, employ.............................................................ใช 
  4) change, alter ...........................................................เปลี่ยน  
18. เฉลย 3) difference, disparity ..............................................ความแตกตาง, ความไมเหมือนกัน 
  1) divide, separate......................................................แบง/หาร, แบง/แยก 
  2) change, shift (n.)....................................................การเปลี่ยน 
  4) equalize, balance ...................................................ทําใหเทากัน, สมดุล  
19. เฉลย 2) spending, expenditure..........................................การใชจาย 
  1) tax, duty...................................................................ภาษี 
  3) tariff, tax ..................................................................ภาษี 
  4) profit, benefit ..........................................................กําไร, ประโยชน  
20. เฉลย 3) extend, prolong......................................................ยืด/ตอ 
  1) short, brief ...............................................................สั้น/ยอ 
  2)  divide, separate......................................................แบง/หาร, แบง/แยก 
  4) early, beginning .....................................................ตน/แรก 
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PART II :  Writing Ability 
 
ขอแนะนําในการทําขอสอบ Writing Ability 
 มองประโยคใหเปนโครงสรางซึ่งมีทั้งหมด 5 โครงสราง โดยมีสวนขยายอยูในวงเล็บ [  ] 
1. S + V  

 She /loves English. 
     
 S + V and V  
 She /loves and teaches English. 
     

 S and S + V  
 Somsri and Sompis/love English. 
       

2. S V
who
that
which

+ V

= สวนขยาย

 

 The man who is standing there  is my friend. 
 
 

3. S V-:
;, สวนขยาย

-:
;,
)(

 

 Somsri ,who is a teacher,  loves children. 
 
4. 

 4.1   กระทาํอาการ

ถกูกระทาํ

S VingV
ed/3V

 

 
 The man standing there  is my friend.  
 
 The boy hit by a car  was hospitalized. 
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 4.2   

กระทําอาการ

ถูกกระทํา

S + V
S + V

,
,

ingV
ed/3V  

 
 Seeing a snake, the girl ran away.  
 
 Hit by a car, the boy was hospitalized. 
 

 4.3    

กระทาํอาการ

ถกูกระทาํ

S + V,ingV
ed/3Vคําเชื่อม

    
 When  following the preys, dolphins send out signal every second.  
 
 If    pressed harder, the boy must tell all the secret.  
 
 ทํานองเดียวกันกับ 

  

กระทําอาการ

ถูกกระทํา

S + V คําเช่ือม ingV
ed/3V

 

 
 : Dolphins send out signal every second when following the preys. 
 : The boy must tell all the secret if pressed harder. 
 

5.  S Vบุพบทวลี  
 
 The books on the shelf  are interesting.  
  
 คอยๆ ดูความสัมพันธในแตละสวน ขอสอบแนวนี้มักจะวัดความรูในเรื่องของ 
     - tenses 
 - agreement of subject and verb - inversion - meaning redundancy 
 - conjunction - tenses - dangling construction 
 - parallelism structure - active/passive voice - etc. 
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 ฉะนั้น นักเรียนควรฝกทําขอสอบมากๆ ซ่ึงจะดีกวาการทองกฎไวยากรณซํ้าๆ อยูตลอด เพราะการทองกฎ
อยางเดียวจะทําใหนักเรียนขาดทักษะการแกปญหาและทําใหจับจุดในการวัดผลไมถูกวาผูออกขอสอบตองการวัด
ความรูในเรื่องใด  
 ถาทําไมไดใหอานคําเฉลยประกอบ หากทําขอสอบเชนนี้ประมาณ 200 ขอ นักเรียนก็จะจับจุดและวิเคราะห
ขอสอบไดดีและชํานาญขึ้น 
 
Error Analysis 
Directions :  In question 1-20, each sentence has four underlined word(s) or  

phrase. Identify the one that must be changed to be grammatically 
or meaningfully correct. 

 
1. The young of most bird species are totally dependence on parental care after hatching. 
 1) 2) 3) 4)  
2. Before the invention of the clock, people had to reliable on the celestial bodies to tell time. 
  1) 2)  3) 4)  
3. The first libraries in the North American colonies was established in Massachusetts in 
  1)  2) 3)  
 the year 1638. 
 4)  
4. A fish must constantly to gulp water in order to keep a current flowing through its  
 1)  2)  3)  
 delicate gills. 
 4)  
5. Jackie McLean’s recordings have shown that he is one of the few jazz musicians who  
  1) 2) 
 style of playing has kept with the evolution of modern jazz. 
 3) 4)  
6. Human beings are social animals whom usually prefer not to live in physical or psychological  
  1) 2) 3)  
 isolation. 
 4)  
7. The prisoner, now 65, no longer looks like his most recent photograph, who was taken 
 1) 2)  3)  
 20 years ago. 
 4)  
8. The water buffalo is the only kind of buffalo what has ever been tamed. 
 1) 2) 3) 4)  
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9. People’s earliest effort at understanding the structure of universe took the form of myths. 
 1)  2) 3) 4)  
10. Reading is the act of interpreted printed and written words. 
  1) 2)  3)  4)  
11. John Dewey is generally considered one the greatest modern education philosopher. 
 1) 2)  3) 4)  
12. The Hawaiian group of island, rising steeply from a depth of fifteen thousand feet, 
 1)  2) 3) 
 is entirely volcanic. 
 4)  
13. Maria Martinez, a Pueblo Indian, rediscovered the ancient art of Pueblo black pottery and, 
 1) 
 by teaching the process to family and friends, develop a lucrative business. 
 2) 3)  4)  
14. According to cognitive theories of emotion, anger occurs when individuals believe that they 
 1) 
 have been harmed and that the harm was either avoidable and undeserved. 
  2) 3)  4)  
15. Most farmers learn all their practical skills from actually doing farms work. 
 1) 2) 3)  4)  
16. A principle of manager is to ensure that every action of decision achieves a carefully 
  1) 2) 3) 
 planned goal. 
 4)  
17. In the United States, boys as well as girls now study home economic in junior high school. 
 1) 2) 3)  4)  
18. Effective relations between labor and management are very highly important in an  
 1) 2) 3) 
 industrial society. 
 4)  
19. How Native Americans developed corn is a puzzling, for no wild corn has ever been  
 1) 2) 3) 
 discovered, and it grows only where people plant and tend it. 
 4)  
20. An enormous variety of information may be obtained from a largest daily newspaper. 
 1) 2) 3) 4) 
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เฉลย 
 
1. เฉลย 2) dependence แกเปน dependent 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
   1. the + adj.  =  พวก...  =  พหูพจน  
    : The rich are not always happy.  (พวกคนรวยไมไดมีความสุขเสมอไป) 
     (มาจาก the rich people) 
     The young  =  the young people  =  พหูพจน  = พวกคนหนุมสาว  
   2. be  +  adj.  
    are totally dependent (a) (dependence  =  N.) 
 
   3. s. + v. คําเช่ือม + v.ing → แสดงวาประธาน เปนผูกระทําอาการและประธานของ 

ท้ังสองประโยคมาจากประธานตัวเดียวกัน 
    s. + v. คําเช่ือม s. + v. 
   
    เปนประธานตัวเดียวกัน 
    : The young .................... are dependent .................... after they hatch. 
     =  after hatching 
 
    s. + v. คําเช่ือม + v.ed/3 (แสดงวาประธานเปนผูถูกกระทํา) 
  
    : The boy was sent to hospital after he was hit by a car. 
     = The boy was sent to hospital after hit by a car.  
2. เฉลย 3) reliable แกเปน rely 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
    have to + v.1 = จําเปนตอง  
    : We have to leave right now because we have an appointment.  
    have to + be adj.  
    : Children have to be more responsible. 
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3. เฉลย 1) libraries แกเปน library 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
    the first + n.เอกพจน :  
    : the  first  library = หองสมุดหองแรก  
    was / were + v.3 = passive voice หรือประธานถูกกระทํา (past tense) 
 
    in + ป, เดือน : in July; in 1999 
    on + วัน, วันท่ี : on Monday; on the 5th of May 
    at + เวลา : at a o’clock 
  
4. เฉลย 1) to gulp แกเปน gulp 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
    must + v.1 = ตอง  
    : You must follow the rules.  
    must + be adj.  
    : You must be careful about your decision.  
    must + be v.3 = passive ประธานถูกกระทํา  
    : The work must be done now.  
    keep + v.ing : She keeps smiling. (เธอยังย้ิมอยู)   
    keep + someone + v.ing : I can’t keep him working. 
       (ผมไมสามารถทําใหเขาทํางานตอไป)  
5. เฉลย 2) who แกเปน whose 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง 
        who talked to you this morning. 
      that 
 
      who (ประธาน) + v. 
      that 
 
 
 
 

: He is the man 

 คน 
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       whom  you  talked  to 
   : He is the man that  
      ∅ (whom/that สามารถละได) 
 
      whom (กรรม) s. + v. 
    คน  that 
      ∅ (whom/that สามารถละได) 
 
 
   แต  Mr.  Prasit,  who  is  the  president,  is  honest.   
   , that  (หลัง comma หามใช that  =  แทน relative pronouns) 
   : He is the man whose son is a doctor.  (หามใช that แทน whose).  
    คน  whose + n. + v. 
  
    บุพบท + v.ing  
    .......... whose style of playing.  
6. เฉลย 2) whom แกเปน which / that 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง 
        which works like a guard. 
      that  
      which + v. 
      that 
  
7. เฉลย 3) who แกเปน which 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
    : .......... สิ่งของ + which / that + v. 
   
8. เฉลย 3) what แกเปน which / that 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
    : .......... สัตว + which / that + v. 
  
 
 
  

: It is the dog 

 สัตว / สิ่งของ 
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9. เฉลย 3) universe แกเปน the universe 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
    the + คํานามท่ีมีส่ิงเดียวในโลก   
    : the sun, the moon, the earth 
    : the south, the north etc.  
10. เฉลย 2) interpreted แกเปน interpreting 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
    บุพบท + v.ing  
    : We talked about going with him tomorrow.  
    v.3 + n.  หมายถึง  คํานามเปนผูถูกกระทํา  
    : written reports  
    .......... and ..........  คําท่ีอยูหนาและหลัง and ตองเปนคําชนิดเดียวกัน  
    : printed and written words (v.3 and v.3)  
11. เฉลย 4) philosopher แกเปน philosophers 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
   1. is + v.3 = passive ประธานเปนผูถูกกระทํา 
 
   2. adverb + v. : I definitely believe him. 
 
    v. + adverb : She walked slowly. 
 
    adverb ขยาย adj. : She was definitely wrong. 
 
   3. adj. + n. : She is a beautiful girl. 
 
   4. One of the + n. นับไดพหูพจน + v. เอกพจน  
    : One of the students is good at physics.  
12. เฉลย 1) island แกเปน islands 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
    the / a group of + n. นับไดพหูพจน  
    : This  group  of  boys  is  polite. 
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13. เฉลย 4) develop แกเปน developed 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
   1. s. + v.2 ... and v.2 โครงสรางคูขนาน  
    : Maria Martinez rediscovered ... and developed ...  
   2. บุพบท + v.ing  
    : by teaching  
14. เฉลย 4) either แกเปน both 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
   1. According to + คํานาม / วลี, s. + v.  
    : According to the passage, the author wants to talk about the experiment. 
    : According to the experiment performed by the scientists, caffeine can 

stimulate the subjects.  
   2. has / have + been v.3  =  passive voice  
    : The children have been harmed by the cruel adults.  
   3. either ... or ... = ไม ... ก็ ... 
    both ...and ... = ท้ัง ... และ ...  
    : They didn’t have either still or sparkling water. 
    : They love both creative and attentive students.  
15. เฉลย 4) farms แกเปน farm 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
   1. all + n. นับไมไดเอกพจน + v.เอกพจน  
    : All the water is not purified. 
    : All money was spent on food.  
    all + n. นับไดพหูพจน + v. พหูพจน  
    : All boys are polite. 
    : All my friends love trekking  
   2. compound noun  :  n. + n.  
    : a coffee cup. 
    : a pencil case. 
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16. เฉลย 1) manager แกเปน management 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
   1. บุพบท + n.  
    : a theory of persuasion 
    : a principle of management  
   2. every + n. เอกพจน + v. เอกพจน  
    : Every book is interesting. 
    : Every boy and girl is polite.  
   3. adv. + v.3 + n.  
    : carefully planned projects 
    : severely punished prisoners  
17. เฉลย 3) economic แกเปน economics 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
   1. s.1     as well as     s.2     v. (ใชตาม s.1)  
    : The manager as well as all workers is working hard not.  
   2. economic (a.) เก่ียวกับเศรษฐศาสตร  
    : economic growth / reform การเติบโต / การปฏิรูปเศรษฐกิจ  
    economical (a.) ท่ีประหยัด  
    : an economical car รถท่ีประหยัด (ไมกินน้ํามัน)  
    economy (n.) เศรษฐกิจ  
    : The economy is in recession. เศรษฐกิจอยูในภาวะทรุดถอย  
    economics (n.) เศรษฐศาสตร  
    : He studied politics and economics.  
18. เฉลย 3) very highly แกเปน very 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
   1. adj. + n. : effective relations 
 
   2. n. and n. : labor and management 
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   3. การใชคําฟุมเฟอยเกินความจําเปน (redundancy) 
    : very highly important แกเปน very important 
     (very และ highly มีความหมายเหมือนกัน) 
     small in size circulate around 
     true fact new innovative 
     6:00 P.M. at night joint cooperation  
19. เฉลย 2) puzzling แกเปน puzzle 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
   1. a + n. นับไดเอกพจน : a puzzle = เรื่องนาพิศวง 
      : puzzling (a.) = นาพิศวง  
   2. adverb of frequency  
    2.1 อยูหนา v. แท 
     : I always go to see him every Thursday. 
     : He nearly won the game. 
    2.2 หลัง auxiliary verbs. 
     : She has never been invited to join the party. 
     : You can always come and stay with us.  
20. เฉลย 3) a largest แกเปน the largest 
   วัดความรูไวยากรณเรื่อง  
   1. may + be v.3 = passive  voice  
    : The work may be completed soon. 
     แต maybe (adv.) บางที, อาจจะ  =  perhaps/probably 
    : We go there may be once a month.  
    may + be adj. = passive voice  
    : You may be late if you walk slowly like this.  
   2. the + adj. / adv. ขั้นสูงสุด  
    : the tallest man 
    : the most difficult project  
     แต     The adj./adv. ขั้นกวา S + V, the adj./adv. ขั้นกวา S + V  
    = ย่ิง ...  ก็ย่ิง ... 
    : The more one gets, the more one wants. 
    : The harder you try, the more successful you become. 
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PART III :  Cloze Test 
 
ขอแนะนําในการทําขอสอบเติมคํา 
 1. พยายามอานเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆ ถาแปลไมไดใหอานตอไปเพ่ือเปนการเพ่ิมขอมูล เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะห
ใหมากข้ึน 
 2. พยายามสังเกตคําวลี หรือประโยคที่กลาวซํ้าๆ เพราะเปนตัวช้ีแนะ ซ่ึงจะทําใหเราทราบวาประเด็นหลัก
ของเรื่องนี้เก่ียวกับอะไร 
 3. ทุกชองวางจะมีตัวช้ีแนะกํากับอยู เพราะฉะนั้นเวลาพบชองวางอยารีบเลือกคําตอบ นักเรียนควรอาน  
ตอไปอีกสักหนึ่งหรือสองประโยค เพื่อนํามาใชในการตัดสินใจหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุด (ดูรายละเอียด
เก่ียวกับคําสันธานหรือตัวช้ีแนะทางบริบทหนา 19-23) 
 4. พยายามปะติดปะตอความคิดเขาดวยกัน โดยใชหลักเหตุหลักผลและประสบการณท่ีเรามีมาเช่ือมโยง  
ถานักเรียนแปลไมได อยาตกใจใหพยายามแปลศัพทท่ีนักเรียนแปลได และผูกเรื่องขึ้นเอง ในขณะอาน ใหนักเรียน
ทําตัวประหนึ่งเปนผูเขียน หลายครั้งท่ีนักเรียนอานไมรูเรื่อง มิใชเปนเพราะนักเรียนแปลไมออก แตเปนเพราะ   
นักเรียนไมกลาแปลเพราะฉะนั้นผิดหรือถูกใหฝกคิด ฝกจินตนาการ ฝกแตงเรื่องเอง ส่ิงเหลาน้ีจะทําใหนักเรียน
พัฒนาทักษะการแปลไดเร็วข้ึน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
Discourse Markers  
1. .................... or

and   .................... 
 
 N.  N.  N.  and  N.  
 adj.  adj.  adj.  and   adj.  
 : She is helpful and generous.  
2. .................... but   .................... 
 : He’s good but I don’t like him.  
3. .................... than   .................... 
 (ใชอะไรมาเทียบกับอะไร) 
 : Ideas are more dangerous than guns. 
 

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

because
since
for
as

seeing that
now that

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

   =  เพราะวา,  เน่ืองจาก 

 :  She could pass the entrance exam because  she worked so hard. 

(ผล) (เหตุ) 

(ผล) (เหตุ)

? ? 

S+VS+V 



ภาษาอังกฤษ (20)________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 
2008 

 
5. 

Because of

Due to
Owing to
Thanks to

As a result of
On account of

 + .................... , ....................  

  =  เพราะวา/เน่ืองจาก 

 :  Because of  his laziness, he couldn’t pass the entrance exam.  

 
 
6. Although

Though
Even though

Even if

 + .................... , ....................  

  =  แมวา 

 :  Although  he’s bad, I still love him.  

 

 Despite
In spite of

 + .................... , ....................  

  =  ท้ังๆ ท่ี  

 :  In spite of
 
his rude manner, I still forgive him.  

 
      

 

.................... , ....................  
 
 
  =  ไมวาจะ 
 :  No matter what you said, she still smiles. 
 :  No matter what a bad man he is, I still love him. 
 :  No matter how bad he is, I still love him. 
 
  

(เหตุ) 

(ผล)(เหตุ) 

(ผล)
(N/วลี) S+V

≠ 
(ขัดแยง)

S+VS+V 

(N/วลี) S+V
≠ 

(ขัดแยง)

≠ 
(ขัดแยง)

S+VS+V
+ adj. 
+  N No matter what

No matter how
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7. .................... 

So
Thus,
Hence,

Therefore,
Thereby,

Consequently,
Accordingly,

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

   =  ดังน้ัน  

 :  He worked so hard. Consequently , he could get the first place. 
 

8. ....................    

Besides,
Moreover,

Furthermore,
In addition,

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

 
   =  ย่ิงไปกวาน้ัน/นอกจากนั้นแลว (เปนการเสริมความ) 

 :  He is so selfish. Besides , he always takes advantage of friends. 
 

9. .................... 

Still,
But,
Yet,

Nevertheless,
Nonetheless,

However,  ....................
 
 

 
   =  อยางไรก็ตาม (ขัดแยงกัน) 

 :  She is so beautiful. However , nobody likes her. 
 

 .................... 
For all that,

On the other hand,
 ....................

 
 

 
   =  แตถึงกระนั้น, แตจะวาไปแลว (ขัดแยง) 
 :  He says he’s innocent. For all that , I’m sure he told me a lie. 

 :  The product is expensive.
 
On the other hand , the quality is poor. 

 
 
 
 

(ผล)(เหตุ) 

(ผล)(เหตุ) 

ความหมาย 

ความหมายลบ

+-

ความหมายลบ

S+VS+V 

S+V S+V
+-

S+V S+V

S+VS+V 
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10. .................... 
, for example ,
, for instance ,

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

    =  ยกตัวอยางเชน (ขยายขอความขางหนา) 

 :   There are various kinds of activities I love so much. For example,  

  I love swimming and playing badminton with my friends.  
 .................... such as  ........N/วลี............

 
 

   =  เชน (ขยายขอความขางหนา) 
 :   I love many kinds of pets such as dogs, cats and birds.  
 
11. .................... 

to
in order to
so as to

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

 
   =  เพ่ือท่ีจะ (แสดงวัตถุประสงค) 

 :  I work so hard in order to
 
have a new car. 

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

so that
in order that  ....................

 
 

 
   =  เพ่ือท่ีวา  

 :  I work so hard in order that
 
I can buy a new car. 

 

12. .................... 

while
meanwhile
whereas
where

as

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

    =  ขณะที่ (ใชกับเหตุการณท่ีสอดคลอง/ขัดแยงกัน) 
 :   I was singing as my friend was dancing. (สอดคลอง) 
 :   I was reading while my sister was playing. (ขัดแยง) 
 

13. .................... 
Likewise,
Similarly,

Correspondingly,
 ....................

 
 

    =  เชนเดียวกัน (แสดงความสอดคลอง/เหมือนกัน) 

 :   Some kinds of leaves in the forest relieve the pain. Likewise  these leaves, quinin is 

also derived from a tree in the forest. 

ใครทําอะไร ทําใหเกิดผลอะไรตามมา

ใครทําอะไร ทําใหเกิดผลอะไรตามมา

S+V S+V

S+V +V1 

S+V S+V

S+V S+V

S+V S+V
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14. .................... 

In contrast,
On the contrary,  ....................

 
 

    =  ในทางตรงขาม 

 :   She is so diligent. In contrast,
 
her sister is very lazy. 

 

15. .................... 

or
or else

otherwise
if not  ....................

 
 

    =  มิฉะนั้นแลว (แสดงเงื่อนไข) 
 :   You should be in a hurry, or  you can miss the train.  
 .................... 

in case
just in case

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

    =  เผ่ือไว/ก็แคเผ่ือไว 
 :   Noi agrees to take an umbrella in case it rains. 

 :   I am here just in case anything dangerous happens. 

  
 .................... in that  ....................

 
 

    =  ในแงท่ีวา 
 :   I’m in an indecisive situation in that I have been offered two interesting jobs. 
 

16. .................... 

both...and... = ทั้ง...และ...
either...or... = ไม...ก็...

not only...(but)also... = ไมเพียงแต...แตยัง...
from...to... = จาก...ไปยัง...

neither...nor... = ไมทั้ง...และไมทั้ง...  ....................
 
 

    (แสดงโครงสรางและความหมายคูขนาน) 
 :   The explosion destroyed not only

 
the school but also  the hospital. 

 :   The carrot is not only
 
crunchier but  juicier. 

 
ขอใหนักเรียนฝกทําขอสอบและศึกษาวิธีการวิเคราะหขอสอบเพ่ือนักเรียนจะไดนําไปใชเปนแบบอยางในเวลาทํา 
ขอสอบดวยตนเอง 
 

S+V S+V

S+V S+V

S+V S+V 
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Directions :  Read the following text and choose the best answer for each 
blank.   

Passage 1  
 Every year earthquakes are responsible for a large number of deaths and vast deaths and 
vast amount of destruction in various parts of the world. Most of these damaging earthquakes 
occur either in a narrow belt which surrounds the Pacific Ocean or in a line which extends from 
Burma to the Alps in Europe. Some of the destruction is directly caused by the quake itself.     
An example of this is the ..........1.......... of buildings as a result of vibration. ..........2.......... damage 
results from landslides, tsunamis (large ocean ..........3..........) or major fires. 
 There are about a million quakes a year. ..........4.........., however, not all of them are 
destructive. The ..........5.......... of an earthquake is measured ..........6.......... the Richter Scale, which 
goes from 0 upward. The ..........7.......... magnitude recorded to date is 8.9 Major 
damage ..........8.......... occurs from quakes ranging upwards from 6.0 ..........9.......... to this are 
those ..........10.......... epicenters are located far from inhabited areas. 
 
1. 1) design 2) shaking 3) collapse 4) reconstruction  
2. 1) Each 2) This 3) Other 4) Possible  
3. 1) area 2) waves 3) shores 4) surface  
4. 1) Usually 2) Commonly 3) Practically 4) Fortunately  
5. 1) area 2) value 3) diameter 4) intensity  
6. 1) in 2) on 3) with 4) through  
7. 1) lowest 2) highest 3) average 4) exceptional  
8.  1) generally 2) rarely 3) possibly 4) definitely  
9.  1) Next 2) Added 3) Comparable 4) Exceptions  
10.  1) with 2) that 3) whose 4) which 
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คําศัพทในเรื่อง 
responsible, accountable .................................................................... ท่ีรับผิดชอบ 
vast, huge...............................................................................................กวางใหญ 
destruction, devastation .....................................................................ความเสียหาย 
various, miscellaneous ........................................................................หลากหลาย 
damaging, destructive......................................................................... ท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 
surround, ring........................................................................................ลอมรอบ 
extend, broaden....................................................................................ตอ/ขยาย, ขยาย 
vibration, quake (n.).............................................................................การส่ันสะเทือน 
result from, be caused by ..................................................................เปนผลมาจาก 
major, chief ............................................................................................หลัก/ใหญ 
quake (v.), vibrate ................................................................................สั่นสะเทือน 
magnitude, volume ..............................................................................ความใหญโต/ความรุนแรง/ปริมาณ 
damage, destruction ............................................................................ความเสียหาย 
range (v.), arrange................................................................................อยูในชวง, จัด 
located, situated ................................................................................... ซ่ึงตั้งอยูท่ี 
epicenter .................................................................................................บริเวณเหนือจุดศูนยกลางการส่ันสะเทือน  
 (ของแผนดินไหว) 
inhabit, reside........................................................................................อยูอาศัย 
 
คําศัพทในตัวเลือก (วิธีแปล design, construct ออกแบบ, กอสราง 
   design = ออกแบบ, construct = กอสราง) 
1. 1) design, construct...................................................................ออกแบบ, กอสราง 
 2) shake, quake ..........................................................................สั่น 
 3) collapse, crumple ..................................................................พังทลาย 
 4) reconstruct, rebuild ..............................................................สรางใหม  
2. 1) each + n. นับไดเอกพจน 
 2) this + n. นับไดเอกพจน 
  this + n. นับไมไดเอกพจน 
 3) Some + v. พหูพจน. Others + v.พหูพจน 
  : Some boys are polite. Others boys are haughty. 
 ยอเปน Some are polite. Others are haughty. 
   *ในบางกรณีจะพบตัวอยางขางลางบาง แตไมนิยมใช 
   Some + v.เอกพจน. Other+ v.เอกพจน (แสดงปริมาณ quantity) 
  : Some fruit is good. Other fruit is rotten. 
 ยอเปน Some is good. Other is rotten. (ผลไมบางผลดี บางผลเนา) 
 4) possible, probable ................................................................. ท่ีเปนไปได 
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3. 1) area, territory ......................................................................... พ้ืนท่ี, อาณาเขต 
 2) waves.......................................................................................คลื่น 
 3) shore.........................................................................................ชายฝง 
 4) surface, top.............................................................................ผิวหนา  
4. 1) usually, regularly ...................................................................ปกติ 
 2) commonly, typically ............................................................. ท่ัวไป 
 3) practically, functionally........................................................ในทางปฏิบัติ 
 4) fortunately, luckily ................................................................อยางโชคดี  
5. 1) area, zone ............................................................................... พ้ืนท่ี, บริเวณ 
 2) value, worth ...........................................................................คุณคา 
 3) diameter ..................................................................................เสนผาศูนยกลาง 
 4) intensity, severity..................................................................ความรุนแรง  
6. 1) in 
 2) on 
 3) with 
 4) through ....................................................................................ทะลุ, ผาน  
7. 1) lowest.......................................................................................ต่ําสุด 
      2) highest .....................................................................................สูงสุด 
 3) average, normal.....................................................................โดยเฉลี่ย, ท่ัวไป 
 4) exceptional, extraordinary .................................................. ท่ียกเวน/ท่ีพิเศษ, พิเศษ  
8. 1) generally, normally ............................................................... ท่ัวไป 
 2) rarely, scarcely.......................................................................แทบจะไม 
 3) possibly, likely........................................................................ ท่ีเปนไปได 
 4) definitely, positively .............................................................อยางแนนอน  
9. 1) next, adjacent ........................................................................ถัดไป, ท่ีอยูติดกัน 
 2) added, additional .................................................................. ท่ีเพ่ิมเติม 
 3) comparable, equivalent ....................................................... ท่ีเปรียบเทียบได, ท่ีเทียบเทา 
 4) exception, exemption ..........................................................สิ่ง/ขอ/การยกเวน, การยกเวน  
10. 1) with 
 2) that 
 3) whose 
 4) which 
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คําอธิบายเนื้อหา 
 แผนดินไหวทุกปท่ีเกิดข้ึน ตองรับผิดชอบตอการสูญเสียชีวิตอยางมากมาย และในบริเวณกวางขวาง  
ตลอดจนความเสียหายมากมายในสวนตางๆ ของโลก สวนใหญของแผนดินไหวท่ีกอใหเกิดความเสียหายเกิดข้ึน  
ในแนวพ้ืนท่ีแคบๆ (narrow belt) ซ่ึงลอมรอบมหาสมุทรแปซิฟก หรือในแนวที่ย่ืนตอจากพมาไปยังเทือกเขา Alps 
ในยุโรป ความเสียหายบางครั้งเปนผลโดยตรงมาจากการสั่นสะเทือนอยางเดียว เชน การพังทลาย (collapse) 
ของตึกตางๆ อันเปนผลมาจากการส่ันสะเทือน สวนความเสียหายครั้งอ่ืนๆ (other) เปนผลมาจากแผนดินทลาย  
สึนามิ (คลื่นยักษในมหาสมุทร) (waves) หรือไฟไหมครั้งใหญๆ   
  มีแผนดินไหวนับลานตอป อยางไรก็ตามโชคดีท่ีวา (fortunately) ไมใชทุกครั้งของการเกิดแผนดินไหวท่ี
กอใหเกิดความเสียหาย ความรุนแรง (intensity) ของแผนดินไหววัดโดย (on) ริคเตอรสเกล ซ่ึงนับจาก 0 ข้ึนไป  
ความรุนแรงที่สูงสุด (highest) เทาท่ีบันทึกได คือ 8.9 สวนความเสียหายหลักๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยทั่วไป (generally) 
อยูในชวง 6.0 ข้ึนไป นอกเหนือจากนี้แลว (exceptions) จะมีการเกิดแผนดินไหว ซ่ึงบริเวณเหนือเสนศูนยสูตร
ของการสั่นสะเทือนของมัน (whose) ตั้งอยูบริเวณท่ีไมมีผูอยูอาศัย 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) collapse  
2. เฉลย 3) Other  
3. เฉลย 2) waves  
4. เฉลย 4) Fortunately  
5. เฉลย 4) intensity  
6. เฉลย 2) on  
7. เฉลย 2) highest  
8. เฉลย 1) generally  
9. เฉลย 4) Exceptions  
10. เฉลย 3) whose 
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Passage 2 
  An environmental expert said on Monday that rapid climate changes like those expected 
to be caused by the Greenhouse Effect will widen the gap between industrialized and developing  
countries. 
  Current trends suggest that ..........1.......... the Greenhouse Effect the Earth’s temperature 
will rise by three to eight degrees Fahrenheit by the year 2030. 
  Rain patterns would ..........2.......... perhaps causing dust-bowl conditions in the U.S. grain 
belt. Ocean currents would change and sea levels would ..........3.......... by three feet due to the 
melting of land-based ice and thermal expansion of the Ocean. 
  The Gross National Product is the foundation on which national economic policies 
are ..........4.......... and yet its calculation takes no account of resource depletion. A country 
can ..........5.......... its forests, wildlife and fisheries, its minerals, its clean water and its topsoil, all 
without seeing a sign of the loss in its GNP. 
  At the core of the environmental and development problems is the ..........6.......... of 
population growth. Over the next decade the world population will increase by one billion people 
from today’s five billion. 
  More than 90 percent of the ..........7.......... billion will live in the developing world, with 
the result that by the end of the 1990s the developed countries will be ..........8.......... to just 20   
percent of the world’s people, down by almost half since the beginning of the postwar  era. 
 
1. 1) by comparison with  2) with regard to 
 3) in exchange for   4) as a result of  
2. 1) shift 2) stay 3) stop  4) speed  
3.  1) quicken 2) fall 3) rise  4) slow  
4.  1) built 2) thought 3) counted  4) joined  
5.  1) develop 2) suspend 3) invest  4) consume  
6.  1) lack 2) question 3) rest  4) information  
7.  1) added 2) lost 3) divided  4) taken  
8.  1) next 2) up 3) land  4) home 
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คําศัพทในเรื่อง 
environmental, ecological...................................................................เก่ียวกับสิ่งแวดลอม, นิเวศวิทยา 
rapid, swift .............................................................................................รวดเร็ว 
gap, space ..............................................................................................ชองวาง, ท่ีวาง 
industrialize............................................................................................ทําใหเปนอุตสาหกรรม 
current, present.....................................................................................ปจจุบัน 
trend, tendency.....................................................................................แนวโนม 
suggest, advise .....................................................................................แนะนํา 
perhaps, maybe ....................................................................................บางที/อาจจะ 
dust bowl................................................................................................บริเวณท่ีลมในฤดูแลงไดเปาพัดหนาดิน 
   ท่ีพังทลายไปจนกลายเปนทะเลทราย 
expansion, extension...........................................................................การแผขยาย 
thermal, warm.......................................................................................เก่ียวกับความรอน 
Gross National Product.......................................................................ผลิตภัณฑรวมประชาชาติ 
foundation, base ................................................................................... พ้ืนฐาน 
policy, scheme ......................................................................................นโยบาย, แผนการ 
calculation, consideration...................................................................การคิดคํานวณ, การพิจารณา 
take no account, take no consideration.........................................ไมไดตระหนักถึง 
resource, asset ......................................................................................ทรัพยากร, ของมีคา 
postwar, after war................................................................................หลังสงคราม 
era, age ...................................................................................................ยุค 
 
คําศัพทในตัวเลือก  
1. 1) comparison, resemblance ...................................................การเปรียบเทียบ, ความเหมือน 
 2) with regard to, concern ......................................................ความเก่ียวของ 
 3) exchange (n.), barter............................................................การแลกเปลี่ยน 
 4) as a result of, consequence ...............................................ผล  
2. 1) shift (v.), change ...................................................................เปลี่ยน 
 2) stay, dwell...............................................................................อยู/อาศัย 
 3) stop, cease..............................................................................หยุด 
 4) speed, accelerate ..................................................................เรงความเร็ว  
3. 1) quicken, hasten .....................................................................เรง 
 2) fall, drop ..................................................................................ตก/ลดลง 
 3) rise, elevate ............................................................................สูงข้ึน, ทําใหสูงข้ึน 
 4) slow, delay..............................................................................ทําใหชา  
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4. 1) build, construct......................................................................กอสราง 
 2) think, ponder..........................................................................คิด, ใครครวญ 
 3) count on, depend on............................................................อาศัย/ข้ึนอยูกับ 
 4) join, associate ........................................................................เขารวม, คบคาสมาคม  
5. 1) develop, improve...................................................................ปรับปรุง 
 2) suspend, postpone................................................................พักไวช่ัวคราว, เล่ือน 
 3) invest, make money.............................................................ลงทุน 
 4) consume, eat..........................................................................บริโภค, กิน  
6. 1) lack (n.), deficiency ..............................................................การขาดแคลน 
 2) question (n.), inquiry ............................................................คําถาม, การสอบถาม 
 3) rest (n.), remainder ............................................................... ส่ิงท่ีเหลือ 
 4) information (n.), data ...........................................................ขอมูล  
7. 1)  add, increase ........................................................................บวก, เพ่ิม 
 2) lose, miss ................................................................................สูญหาย, พลาด/ลมเหลว 
 3) take, get ..................................................................................ไดรับ 
 4) divide, separate .....................................................................แบง/หาร, แบง/แยก  
8. 1) next, following .......................................................................ถัด/ตอไป 
 2) up to.........................................................................................สูงถึง 
 3) land, estate ............................................................................. ท่ีดิน 
 4) home, residence ....................................................................บาน, ท่ีอยูอาศัย 
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คําอธิบายเนื้อหา 
 ผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอมกลาวเมื่อวันจันทรวา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอยางรวดเร็ว เชน  
การเปลี่ยนแปลงที่คาดวาเปนผลมาจากภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect) จะทําใหชองวางระหวางประเทศ
อุตสาหกรรม และประเทศที่กําลังพัฒนากวางข้ึนเรื่อยๆ  
 แนวโนมปจจุบันแนะวา อันเนื่องจากภาวะเรือนกระจก อุณหภูมิของโลกก็จะสูงข้ึนประมาณ 3-8 องศา-
ฟาเรนไฮตภายในป 2030 
 สภาพฝนจะเปลี่ยนแปลง อาจจะทําใหเกิดสภาพ dust-bowl ในบริเวณแนว grain belt ของอเมริกา  
กระแสน้ําในมหาสมุทรจะเปลี่ยนและระดับน้ําทะเลจะสูงข้ึนประมาณ 3 ฟุต เน่ืองจากการละลายของแผนน้ําแข็ง
และความรอนท่ีแผขยายในมหาสมุทร 
 ผลิตภัณฑมวลรวมเปนพ้ืนฐานของนโยบายเศรษฐกิจชาติ (GNP) แตถึงกระนั้นก็มิไดใหความสนใจกับการ
หมดสิ้นไปของทรัพยากร ประเทศไดลงทุนลงแรงไปกับปาไม สัตวปา และการประมง แรธาตุ นํ้าสะอาด หนาดิน 
โดยมิไดมองเห็นสัญญาณเตือนภัยถึงความลมเหลวของ GNP เลย 
 สาระสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมและการพัฒนา คือ ขอมูลการเพ่ิมข้ึนของประชากรกวา 10 ป ท่ีจะถึงน้ี  
ประชากรโลกจะสูงประมาณพันลานคนนับจากปจจุบัน ซ่ึงมีหาพันลานคน 
 กวา 90 เปอรเซ็นตของจํานวนพันลานคนที่เพ่ิมข้ึนนี้จะอยูในโลกท่ีกําลังพัฒนา โดยสงผลใหภายในชวง  
1996-1999 ประเทศที่พัฒนาแลวจะกลายเปนท่ีอยูของประชากรโลกเพียง 20% ลดลงเกือบจะครึ่ง ตั้งแตชวงตน
ของชวงหลังสงคราม 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) as a result of  
2. เฉลย 1) shift  
3. เฉลย 3) rise  
4. เฉลย 3) counted  
5. เฉลย 3) invest  
6. เฉลย 4) information  
7. เฉลย 1) added  
8. เฉลย 4) home 
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PART IV :  Reading comprehension 
 
ขอแนะนําในการทําขอสอบการอาน 
 1. อานคําถามพรอม choice แรกของทุกขอ เพ่ือเปนเข็มทิศช้ีทางวาเรื่องท่ีเรากําลังจะอานเกี่ยวกับอะไร 
 2. พยายามสังเกตคํา วลี หรือประโยคใดที่กลาวซํ้าๆ เพราะถือเปนตัวช้ีแนะที่ทําใหเราทราบวาประเด็นหลัก
ของเรื่องนี้เก่ียวกับอะไร 
 3. พยายามตีความประโยคแรกของยอหนาแรกใหกระจาง โดยเฉพาะถามีหัวเรื่องมาให เพราะท้ังคูมักจะ
เปน main idea ของบทอาน 
 4. ขอความใดแปลไมออก ไมตองตกใจ ใหอานซํ้าโดยเร็ว ถาไมเขาใจอีกก็อานตอไปเรื่อยๆ เพ่ือเปนการ
สะสมขอมูลไวใชในการตีความประโยคที่เราแปลไมออก พยายามใชหลักเหตุหลักผลในการวิเคราะห แลวเช่ือมโยง
ความคิดเขาดวยกัน พยายามตีความโดยใชคําช้ีแนะหรือคําสันธานเปนตัวชวย ฝกใชความคิดจินตนาการวา ถาเรา
เปนผูเขียนเราจะเขียนเชนไร และอยากสื่อความอะไรใหผูอาน ถานักเรียนฝกการอานเชนนี้เรื่อยๆ นักเรียนจะ
พัฒนาทักษะการตีความ และความเร็วในการอานไดดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
Directions :  Read the following passages and choose the best answer for 

each question.   
Passage 1  
 The influenza virus is a single molecule composed of millions, of individual atoms. While 
bacteria can be considered as type of plant, secreting poisonous substances into the body of the 
organism they attack, viruses, like the influenza virus, are living organisms themselves. We may 
consider them as regular chemical molecules since they have strictly defined atomic structure; 
but on the other hand, we must also consider them as being alive since they are able to multiply 
in unlimited quantities. 
 
1. According to this passage, bacteria are .................... . 
 1) poisons   2) larger than viruses 
 3) very small   4) plants  
2. The writer says that viruses are alive because they .................... . 
 1) have a complex atomic structure 2) multiply 
 3) move   4) need warmth and light  
3. The atomic structure of viruses .................... . 
 1) is variable   2) cannot be analyzed chemically 
 3) is strictly defined   4) is more complex than that of bacteria 
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คําอธิบายเนื้อหา 
 ไวรัสไขหวัดใหญเปนโมเลกุลเดี่ยวท่ีประกอบดวยอะตอมแตละตัวท่ีมีจํานวนนับลานๆ ในขณะที่แบคทีเรียจัด
วาเปนพืชท่ีหลั่งสารพิษเขาไปในรางกายของสิ่งมีชีวิต แตไวรัส (ไวรัสไขหวัดใหญ) กลับเปนสิ่งมีชีวิตท่ัวไป  
โมเลกุลทางเคมีของไวรัสมีโครงสรางอะตอมที่ชัดเจน แตท่ีเรามองวาไวรัสเปนสิ่งมีชีวิต เพราะไวรัสสามารถขยาย
จํานวนตัวเองได 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) plants  
2. เฉลย 2) multiply  
3. เฉลย 3) is strictly defined 
 
คําศัพทในเนื้อเรื่อง 
single, alone.................................................................................................... เดี่ยว 
be composed of, consist of.........................................................................ประกอบดวย 
individual, separate.......................................................................................แตละ, แยกกัน 
consider, regard .............................................................................................ตระหนัก 
secrete..............................................................................................................ขับออกมา 
substance ........................................................................................................สาร 
organism ..........................................................................................................สิ่งมีชีวิต 
attack, assail ................................................................................................... จูโจม 
regular, common............................................................................................ปกติ, ท่ัวไป 
strictly, exactly...............................................................................................อยางแนชัด 
unlimited, endless ......................................................................................... ท่ีไมจํากัด 
quantity, amount ...........................................................................................ปริมาณ 
 
คําศัพทที่ควรทราบทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย 
surgeon ............................................................................................................ ศัลยแพทย 
doctor,  physician ........................................................................................หมอ 
pediatrician ..................................................................................................... กุมารแพทย 
psychology ...................................................................................................... จิตวิทยา 
psychiatry ........................................................................................................ จิตเวช 
cardiologist...................................................................................................... แพทยผูเช่ียวชาญดานโรคหัวใจ 
tension/stress .................................................................................................ความเครียด 
symptom..........................................................................................................อาการ 
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syndrome .........................................................................................................กลุมอาการ 
develop + โรค (a cold) .................................................................................. เปน(หวัด) 
complaint/illness............................................................................................การเจ็บไขไดปวย 
ailment/affliction ............................................................................................ความเจ็บปวย, ความเจ็บปวด 
allergy...............................................................................................................อาการแพ 
 
คําศัพทในคําถาม 
complex, complicated .................................................................................. ซ่ึงสลับซับซอน 
multiply, increase ..........................................................................................ทวีคูณ, เพ่ิมขึ้น 
variable, changeable..................................................................................... ท่ีเปลี่ยนแปลง 
define, give detail..........................................................................................นิยาม, ใหรายละเอียด 
analyze, examine........................................................................................... วิเคราะห, ตรวจสอบ 
  
Passage 2  
 As early as the 1930s, researchers noted that the stressful events of everyday life-- 
pregnancy, a new job, and so on--seemed to lower the body’s resistance to disease. Skin 
disease, colds, and even tuberculosis were more likely to strike those who had recently 
experienced life crises than those who were living more peaceful lives. 
 More than a quarter of a century later, scientists at the University of Washington in the 
United States undertook systematic studies of this phenomenon. They asked many people to 
rate various life events in terms of the amount of readjustment required. Ultimately, the 
researchers developed a scale of “Life Change Units” associated with each event. According to 
this scale, most people feel that the death of a spouse is about twice as stressful as getting 
married, and five times as stressful as changing to a new school and that stress is associated 
with positive, happy events as well as with negative and sad events. 
 Once the scale was developed, it was a fairly simple matter to have people check off the 
events that applied to them for the last year or so, and then see whether people with high life 
change scores developed more diseases than people with lower scores. And, in fact, they did. 
 For example, in one study, about 2,500 crew members of several U.S. Navy cruisers were 
asked to fill out life history forms before they went to sea. Their medical records were examined 
at the end of a six month cruise. Sailors with life change scores of 88 or less for the six months 
preceding the cruise had about 7.7 illnesses per 1,000 men per day. The corresponding figure for 
men with life change scores of 300 and above was 9.9. Those with intermediate life change 
scores had intermediate illness rates. Virtually all of the illnesses reported were relatively minor 
complaints that are not directly caused by stress. It is not a case of people getting sick if and 
only if they lead stressful lives. But when stress increases, so does the likelihood of getting sick.  



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ________________________________ ภาษาอังกฤษ (35) 
2008 

1. It was first discovered that illness was linked with stressful events in life .................... . 
 1) in 1930   2) in early 1930 
 3) between 1930 and 1939 4) between 1930 and 1934  
2. The phrase “this phenomenon” (line 6) refers to .................... . 
 1) that stressful events might lead to many diseases 
 2) that stressful lives always lead to many diseases 
 3) that stressful lives had no relation to disease 
 4) that peaceful lives might lead to disease  
3. The word “Ultimately” (line 7) means .................... . 
 1) recently 2) finally 3) usually 4) previously  
4. The word “spouse” (line 9) means .................... . 
 1) widow 2) unmarried person 3) husband and wife 4) husband or wife  
5. According to the passage the statement which is not true is ....................  
 1) Pregnancy, a new job, colds and tuberculosis are examples of stressful events. 
 2) About the year 1964, a scale of “Life Change Units” was developed. 
 3) Changing to a new school is two-fifths as stressful as getting married. 
 4) Not only sad events but also happy events are related to stress.  
6. The word “they” (line 14) refers to .................... . 
 1) the people checking off the events 2) the events applying to people 
 3) people with high life change scores 4) people with low life change scores  
7. The phrase “Their medical records” (line 16) refers to “the medical records of the U.S. 

Navy .................... .” 
 1) researchers 2) crew members 3) cruisers 4) patients  
8. According to the passage the statement which is true is ....................  
 1) The sailors in the experiment had stressful lives before they went to sea and feel sick 

after six months. 
 2) Each day about 8 out of 1,000 sailors with life change scores of 88 or less were seriously ill. 
 3) Each day about one percent of the sailors with life change scores of 300 or more were 

sick because of stressful lives. 
 4) sailors with life change scores between 89-299 had about 7.8-9.8 illnesses per 1,000 

men per day.  
9. The conclusion of the whole passage is that .................... . 
 1) illness is caused by a stressful life 2) increasing stress causes illness 
 3) complaining causes illness 4) stress is caused by getting sick  
10. The title of the whole passage should be .................... . 
 1) Causes of Stress   2) Life Crises and Readjustment 
 3) Life Events and stress  4) Stress and Disease 
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คําอธิบายเนื้อหา 
 เหตุการณท่ีเครงเครียด (stressful event) เชน การต้ังครรภ การเปลี่ยนงานใหม จะไปลดการตานทานโรค 
โรคผิวหนัง หวัด วัณโรค มักเกิดกับคนที่เผชิญวิกฤตในชีวิตมากกวาคนท่ีดํารงชีวิตอยางสงบสุข กวา 25 ป 
นักวิทยาศาสตรไดทําการทดลองจากการดูปรากฏการณตางๆ (phenomenon) โดยใหคนไขจัดอันดับเหตุการณ
ตางๆ ในชีวิต โดยพิจารณาจากปริมาณการปรับตัว และในที่สุดไดมีการพัฒนาสเกล “Life Change Units” 
ผูตอบแบบสอบถามตอบวาการตายของคูสมรสเครียดเปน 2 เทาของการแตงงาน และ 5 เทาของการเปลี่ยน
โรงเรียนความเครียดสัมพันธกับเหตุการณท่ีมีความทุกขและความสุขดวยเชนกัน   
 สเกลนี้ไดนําไปใชกับผูท่ีเช็คคะแนนระดับความเครียด เพ่ือท่ีจะดูวาคะแนนการเปลี่ยนแปลงชีวิตท่ีสูงนั้นเปน
เหตุทําใหเกิดโรคมากกวาคะแนนต่ําหรือไม และผลก็คือใช 
 ยกตัวอยาง เชน ลูกเรือ 2,500 คน กรอกประวัติกอนออกทะเล บันทึกการแพทย ไดรับการตรวจสอบเมื่อ
ลองเรือไปได 6 เดือน กะลาสีท่ีมีคะแนน 88 หรือนอยกวาน้ีใน 6 เดือนกอนเดินทางมีการเจ็บปวย 7.7 ตอ    
1,000 คนตอวัน ซ่ึงสอดคลองกับตัวเลขของผูชายท่ีมีคะแนนการเปลี่ยนแปลงชีวิต 300 หรือมากกวานี้ คือ 9.9 
สวนคนที่มีคะแนนการเปลี่ยนแปลงชีวิตปานกลางก็จะมีอัตราการปวยปานกลาง จริงๆ แลวการเจ็บปวยนี้เปน
อาการเจ็บปวยคอนขางเล็กนอยและมิไดเปนผลโดยตรงมาจากความเครียด แตเมื่อความเครียดเพ่ิมขึ้นการเปน
โรคก็มีแนวโนมเพ่ิมตามไปดวย 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) between 1930 and 1939  
2. เฉลย 1) that stressful events might lead to many diseases  
3.  เฉลย 2) finally  
4.  เฉลย 4) husband or wife  
5.  เฉลย 1) Pregnancy, a new job, colds and tuberculosis are examples of stressful events.  
6.  เฉลย 3) people with high life change scores  
7.  เฉลย 2) crew members  
8.  เฉลย 4) sailors with life change scores between 89-299 had about 7.8-9.8 illnesses per 

1,000 men per day.  
9.  เฉลย 2) increasing stress causes illness  
10.  เฉลย 4) Stress and Disease 
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คําศัพทในเนื้อเรื่อง 
note, observe ......................................................................................สังเกต 
resistance, immunity ........................................................................การตานทาน (โรค), ภูมิตานทานโรค 
be likely to, possible.........................................................................ท่ีเปนไปได 
strike, attack .......................................................................................จูโจม (ทําใหเปนโรค) 
crisis, emergency...............................................................................ภาวะวิกฤต, ภาวะฉุกเฉิน 
peaceful, calm .................................................................................... ท่ีสงบสุข 
rate (v.), rank ......................................................................................จัดอันดับ 
required, needed................................................................................ท่ีจําเปน 
associated with, related to ............................................................. ท่ีสัมพันธกับ 
positive, optimistic............................................................................ในทางบวก, ท่ีมองโลกในแงดี 
negative, pessimistic ........................................................................ในทางลบ, แงราย 
corresponding, harmonious.............................................................ท่ีสอดคลองกัน 
figure, number....................................................................................ตัวเลข 
intermediate, medium......................................................................ในระดับกลาง 
relatively, rather .................................................................................คอนขางจะ 
complaint, illness...............................................................................การเจ็บไขไดปวย 
likelihood, possible ............................................................................ท่ีเปนไปได 
 
คําศัพทในคําถาม 
phenomenon, incident .....................................................................ปรากฏการณ, เหตุการณ 
stressful, anxious ...............................................................................ท่ีเครงเครียด, ท่ีกังวล 
lead to, contribute to........................................................................เปนเหตุใหเกิด/นําไปสู 
relation, association ..........................................................................ความสัมพันธ 
ultimately, finally ...............................................................................ในท่ีสุด 
recently, lately ....................................................................................เร็วๆ นี้, หมูนี้ 
previously, formerly...........................................................................กอนหนาน้ี 
spouse, partner ..................................................................................สามี/ภรรยา, หุนสวน 
pregnancy, conception.....................................................................การต้ังครรภ 
apply, employ .....................................................................................ประยุกตใช, ใช 
researcher ............................................................................................นักวิจัย 
crew, team ..........................................................................................ลูกเรือ, กลุม 
cruiser...................................................................................................คนท่ีเดินทางทองเท่ียวทางเรือ 
patient, the sick.................................................................................คนไข, พวกผูปวย 
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Passage 3   
 An ecosystem exists in a state of equilibrium. It can support a certain number of plants and 
animals of different species. When the population of one animal increases, there will be a change 
in the ecosystem. There will not be enough food and water for all the animals. Consequently, 
some will die. The system will return to its state of equilibrium. The ecosystem regulates itself in 
the same way that a thermostat regulates the temperature in a heating system. 
 Ecosystems are not static. Plants and animals are able to adapt to changes in the physical 
environment. It is possible to predict changes. For example, when fire destroys the vegetation in 
a region, there will be certain changes. First grass and some flowers will grow. Then insects will 
appear. The wind will blow the seeds of small trees. These trees will grow and birds will appear. 
As the trees grow, the grass will disappear and a dense forest will develop. Some trees cannot 
live in a dense forest and will die. Other trees will develop and a community of birds and animals 
will live in the forest. 
 Over long periods of time, ecosystems evolve. The evolution of an ecosystem is caused by 
both internal and external factors. Consider the evolution of the atmosphere. When life began on 
earth, the atmosphere contained nitrogen and other gases, but no oxygen. There was no ozone in 
the atmosphere. Consequently, the sun’s rays prevented life from developing on land. The first 
living organisms developed under the sea. After the evolution of photosynthesis, the oxygen in 
the atmosphere increased and life expanded. Complex  living organisms developed. As the 
oxygen in the atmosphere increased, a layer of ozone was formed. Life was then possible on the 
surface of the earth. Life on earth depends on the equilibrium of the atmosphere. 
 
1. The word “equilibrium” (line 1) can be replaced by .................... . 
 1) balance 2) survival 3) fertility 4) adaptation  
2. The phrase “not static” (line 6) means .................... . 
 1) believable 2) predictable 3) changeable 4) controllable  
3. In paragraph 2 the writer aims to .................... . 
 1) define the meaning of ecosystems 2) describe how ecosystems are destroyed 
 3) explain how living things live together 4) give information about forest development  
4. It can be assumed from the passage that after a community of animals develops extensively,  

the .................... . 
 1) ecosystems will improve 
 2) forest areas will gradually expand 
 3) state of equilibrium will become more stable 
 4) physical environments will adjust accordingly 
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5. According to the last paragraph, .................... . 
 1) photosynthesis first developed on land 
 2) the sun’s rays initially discouraged life on land 
 3) the ozone layer was formed before the first organisms developed 
 4) life expanded as a result of the establishment of the ozone layer  
6. According to the last paragraph, the first event of the ecosystem evolution was 

the .................... . 
 1) formation of an ozone layer 2) development of photosynthesis 
 3) increase in the amount of oxygen 4) development of life under the sea 
7. The word “life” (line 18) refers to .................... . 
 1) living organisms on land 
 2) living organisms under the sea 
 3) complex living organisms on land 
 4) complex living organisms under the sea 
 
คําอธิบายเนื้อหา 
 ระบบนิเวศอยูในภาวะสมดุล สัตวและพืชตางเก้ือกูลกัน เมื่อสัตวมีปริมาณมากขึ้นระบบนิเวศก็จะเปลี่ยนไป  
น้ําและอาหารจะไมเพียงพอตอปริมาณสัตว สัตวบางตัวก็จะตายไป ระบบนิเวศก็จะกลับมาสูภาวะสมดุล ระบบ
นิเวศจะควบคุมตัวเองเหมือนระบบ thermostat ท่ีควบคุมความรอน 
 ระบบนิเวศจะเปลี่ยนแปลงตลอด พืชและสัตวจะปรับตัว เราสามารถท่ีจะคาดเดาเหตุการณได เชน ถาเกิด
ไฟปา พืชถูกทําลาย หญากับดอกไมบางชนิดจะงอกขึ้นมา แมลงจะปรากฏขึ้น ลมจะพัดเมล็ดเล็กๆ ทําใหตนไมงอก
แทนขึ้นมาใหม นกก็จะเกิดขึ้น ตนไมโตขึ้น หญาก็จะหายไป ปาก็จะแนนหนาขึ้น พืชบางตนตายไป พืชตนใหมจะ
เกิดขึ้นมา ทําใหเกิดนกและสัตวปามากมาย 
 การเกิดวิวัฒนาการของระบบนิเวศกินเวลานาน โดยอาศัยปจจัยท้ังภายในและภายนอก เมื่อชีวิตเกิดขึ้นบน
ผืนโลก บรรยากาศประกอบดวยไนโตรเจนและแกสอื่นๆ แตกลับไมมีออกซิเจน ไมมีโอโซนในบรรยากาศ ดังน้ัน  
รังสีจากดวงอาทิตยจะปองกันการเกิดของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตสิ่งแรกท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดใตทะเล หลังจากมีกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง ออกซิเจนในบรรยากาศก็เพ่ิมขึ้น และชีวิตก็เริ่มเพ่ิมขึ้น สิ่งมีชีวิตท่ีสลับซับซอนก็เกิดขึ้น  
ออกซิเจนเพ่ิมขึ้น ช้ันโอโซนกอตัวขึ้น ชีวิตปรากฏบนผิวโลกโดยอาศัยดุลยภาวะของบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาษาอังกฤษ (40)________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 
2008 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) balance 
   (ความสมดุล)  
2. เฉลย 3) changeable 
   (ท่ีเปลี่ยนแปลง)  
3. เฉลย 1) define the meaning of ecosystem 
   (นิยามความหมายของระบบนิเวศ)  
4. เฉลย 4) physical environments will adjust accordingly 
   (สิ่งแวดลอมทางกายภาพปรับตัวไปตามดวย)  
5. เฉลย 4) life expanded as a result of the establishment of the ozone layer 
   (ชีวิตขยายตัวขึ้นเพราะช้ันบรรยากาศมีช้ันโอโซนกอตัวขึ้น)  
6. เฉลย 4) development of life under the sea 
   (การพัฒนาชีวิตใตทะเล)  
7. เฉลย 2) living organisms under the sea 
   (สิ่งมีชีวิตใตทะเล) 
 
คําศัพทในเนื้อเรื่อง 
ecology, environmental science ....................................................นิเวศวิทยา 
state, condition ..................................................................................สภาพ 
a certain number, particular..........................................................จํานวนหนึ่ง 
consequently, so................................................................................ดังน้ัน 
regulate, control.................................................................................บังคับ/ควบคุม 
static, still ............................................................................................นิ่ง 
adapt, adjust .......................................................................................ปรับเปลี่ยน 
possible, potential .............................................................................ท่ีเปนไปได 
predict, foretell ...................................................................................ทํานาย 
vegetation............................................................................................พฤกษชาติ 
region, area .........................................................................................ภูมิภาค, บริเวณ 
seed, grain...........................................................................................เมล็ด, ธัญพืช 
dense, thick.........................................................................................หนาแนน 
community, society...........................................................................ชุมชน, สังคม 
evolve, develop ..................................................................................ทําใหพัฒนา 
evolution, development....................................................................วิวัฒนาการ, การพัฒนา 
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internal, interior .................................................................................ภายใน 
external, exterior................................................................................ภายนอก 
factor, cause .......................................................................................สาเหตุ 
atmosphere, ambience.....................................................................บรรยากาศ 
prevent, inhibit...................................................................................กันไมใหเกิด/ยับยั้ง 
organism, creature ............................................................................สิ่งมีชีวิต 
photosythesis......................................................................................การสังเคราะหดวยแสง 
complex, sophisticated ....................................................................ท่ีสลับซับซอน 
 
คําศัพทในคําถาม 
balance, equilibrium .........................................................................ความสมดุล 
survive, remain alive ........................................................................รอดชีวิต 
fertility, productivity .........................................................................ความอุดมสมบูรณ 
adaptation, adjustment ....................................................................การปรับตัว 
believable, convincing......................................................................ท่ีนาเช่ือ 
predictable, calculable......................................................................ท่ีทํานายได 
changeable, inconsistent .................................................................ท่ีเปลี่ยนแปลง, ไมแนนอน 
controllable, obedient .......................................................................ท่ีควบคุมได, ท่ีเช่ือฟง 
destroy, demolish ..............................................................................ทําลาย 
describe, express...............................................................................บรรยาย 
explain, expound ...............................................................................อธิบาย 
assume, presume...............................................................................ทึกทัก/คาดเดา 
community, society...........................................................................ชุมนุม/กลุม, สังคม 
extensively, expansively ..................................................................อยางกวางขวาง/อยางเพ่ิมขึ้น 
improve, upgrade ..............................................................................ปรับปรุง 
gradually, little by little....................................................................ทีละเล็กทีละนอย 
state, condition ..................................................................................สภาพ 
equilibrium, balance .........................................................................ดุลยภาพ 
stable, firm ..........................................................................................ซ่ึงเสถียร/ซ่ึงมั่นคง 
adjust, adapt.......................................................................................ปรับตัว 
accordingly, consequently............................................................... ท่ีตามมา/ดวยเหตุนี้ 
photosynthesis ...................................................................................การสังเคราะหดวยแสง 
initially, firstly .....................................................................................แรก 
discourage, dispirit............................................................................ไมสนับสนุน/ทําใหทอใจ 
expand, increase................................................................................แผขยาย, เพ่ิม 
evolution, progress............................................................................วิวัฒนาการ, ความกาวหนา 
complex, complicated ......................................................................ซ่ึงซับซอน 
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ภาคผนวก 
 
 ในขณะที่เพ่ือนกําลังเลน... เราอานศัพทได 2 คํา ในขณะที่นั่งรถ... เราอานศัพทได 3 คํา ในตอนเชาเขา   
หองน้ํา... เราอานศัพทได 4 คํา ในขณะที่อานวิชาหนักๆ ... เราหันมาอานศัพทอีก 5 คํา 
 การเรียนภาษาอังกฤษ ตองเกิดจากการ “สั่งสม” คอยเปนคอยไป แต "สม่ําเสมอ" ใครจะรูวาการเริ่มตนท่ี 
คําสองคํา จะทําใหเราหยิบหนังสือพิมพภาษาอังกฤษขึ้นมาอานไดอยางคลอง ถาไมเริ่มวันนี้ แลวจะเริ่มเมื่อไร   
แลวถาเราไมอาน แลวใครจะอานใหเรา 
 
 คําศัพท  
abandon, desert ............................................................................................. ละทิ้ง  
ability, capability ...........................................................................................ความสามารถ 
abnormal, irregular ........................................................................................ ผิดปกติ 
abruptly, suddenly.........................................................................................ฉับพลันทันที  
absolutely, completely  ...............................................................................อยางสมบูรณ, อยางเด็ดขาด 
abundant, abounding ...................................................................................มากมาย  
accelerate, expedite...................................................................................... เรงความเร็ว 
accept, admit, agree.....................................................................................ยอมรับ  
access, approach ...........................................................................................ทางเขา 
acclaim, praise ............................................................................................... โหรองยินดี, ชมเชย  
accommodation ............................................................................................การจัดท่ีอยูให  
accomplish, succeed.....................................................................................สําเร็จ  
accordingly, therefore...................................................................................ดังนั้น  
accumulate, collect .......................................................................................สะสม  
accurate, correct............................................................................................ ถูกตอง  
accuse, blame.................................................................................................กลาวหา  
achieve, succeed ...........................................................................................สําเร็จ  
acknowledge, accept....................................................................................ยอมรับ  
acquire, attain ............................................................................................... ไดรับ  
activate, stimulate.........................................................................................กระตุน  
active, energetic ............................................................................................คลอง  
adapt, adjust ...................................................................................................ปรับตัว  
add, increase .................................................................................................. เพ่ิม  
addict (drug) ...................................................................................................คนติด (ยาเสพติด) 
adhesive, sticky ............................................................................................. เหนียว, ท่ีติดแนน  
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adolescent, youngster .................................................................................. วัยรุน 
adult, grown-up ............................................................................................ ผูใหญ 
advancement, progress................................................................................ความกาวหนา  
advantage, benefit.........................................................................................ประโยชน  
affair, business ............................................................................................... กิจธุระ  
affection, fondness ........................................................................................ ความรัก  
affluent, wealthy ............................................................................................มั่งค่ัง 
agriculture, farming ..................................................................................... เกษตรกรรม  
ailment, illness ............................................................................................... การปวยไข  
aim, goal, purpose......................................................................................... วัตถุประสงค 
allergic, sensitive ........................................................................................... (อาการ) แพ, ท่ีไวตอ  
alternate, choice, option ..............................................................................ขอเลือก 
ambiguous, vague ......................................................................................... กํากวม 
ambition,  aspiration.....................................................................................ความทะเยอทะยาน, ความปรารถนา 
analyze, investigate ...................................................................................... วิเคราะห, สืบสวนไตสวน 
ancestor, forefather .......................................................................................บรรพบุรุษ 
apparent, obvious.......................................................................................... ท่ีเห็นไดชัด  
application.......................................................................................................การประยุกตใช,  
approach, means ...........................................................................................การเขาถึง/วิธี, วิธี  
appropriate, suitable ..................................................................................... เหมาะสม   
arbitrary,  random .........................................................................................ตามอําเภอใจ, ซ่ึงสุม 
archeology ....................................................................................................... โบราณคดี  
argue, debate.................................................................................................. โตแยง  
arid,  dry .......................................................................................................... ท่ีแหงแลง  
artificial,  fake................................................................................................. เทียม, ปลอม 
artificial, duplicated ...................................................................................... เทียม, ปลอม  
aspire, long for ...............................................................................................ปรารถนา  
assemble, gather............................................................................................ รวมกลุม/ชุมนุมกัน  
assess, appraise .............................................................................................ประเมิน  
assign, delegate .............................................................................................มอบหมาย 
assumption, presumption ..........................................................................สมมติฐาน  
assure, confirm............................................................................................... รับรอง 
astronaut, spaceman ....................................................................................นักบินอวกาศ 
attach, join, enclose......................................................................................แนบ, ติด   
attainment,  fulfillment ................................................................................ความสําเร็จ 
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attendance, presence ...................................................................................การเขารวม, การปรากฏอยู  
attention, heed...............................................................................................ความสนใจ, ความใสใจฟง 
automation, robot ..........................................................................................การใชเครื่องจักร, หุนยนต 
available, at hand.......................................................................................... ท่ีมีอยู, หามาได   
awkward, inept .............................................................................................. งุมงาม 
behavior, conduct..........................................................................................ความประพฤติ   
bereaved, mournful ....................................................................................... เศราโศก 
besides, moreover ......................................................................................... ย่ิงกวานั้น  
break in, invade ............................................................................................. บุกรุก  
brittle, fragile .................................................................................................. เปราะ   
calamity, catastrophe ...................................................................................ความหายนะอยางใหญหลวง 
capacity, ability..............................................................................................ความจุ, ความสามารถ 
carry out, accomplish................................................................................... ทําใหสําเร็จ   
category, classification.................................................................................ประเภท, ชนิด 
cessation, pause, stop.................................................................................. การหยุด   
challenge, dare...............................................................................................ทาทาย, กลา 
circumstance, occurrence ........................................................................... เหตุการณ   
collapse, fall .................................................................................................... พังทลาย 
collide, clash ...................................................................................................ชน   
commodity, merchandise ...........................................................................สินคา 
communicate, convey ..................................................................................สื่อสาร   
companion, friend.......................................................................................... เพ่ือน 
compare, correlate ....................................................................................... เปรียบเทียบ (สิ่งเหมือน)  
compensate, redeem ....................................................................................ชดเชย   
competitor, opponent ................................................................................... คูแขง 
complex, complicated ..................................................................................สลับซับซอน  
component, constituent ...............................................................................องคประกอบ 
concentrate, focus.........................................................................................มีจิตใจจดจออยูกับ   
conclude, infer................................................................................................สรุป 
conference, convention................................................................................ การประชุม   
confidence, assurance..................................................................................ความมั่นใจ 
confident, assured ......................................................................................... ท่ีมั่นใจ 
confidential, secret........................................................................................ ท่ีเปนความลับ 
confidential, secret........................................................................................ ท่ีเปนความลับเฉพาะ   
conform, agree ...............................................................................................ปฏิบัติตาม 
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conscious, aware ........................................................................................... ท่ีรูสึกตัว   
considerable, great........................................................................................มาก 
consist, constitute .........................................................................................ประกอบดวย   
constant, consistent......................................................................................สม่ําเสมอ 
construct, build ..............................................................................................สราง  
consult, aseforadvice ....................................................................................ปรึกษา 
consult, inquire ..............................................................................................ปรึกษา, สอบถาม 
consumption, depletion ...............................................................................การบริโภค, การใชจนหมดสิ้น 
contaminate, spoil ......................................................................................... ทําใหเนาเสีย  
contradiction, argument ..............................................................................การโตแยง 
contradictory, controversial......................................................................... ท่ีโตแยง 
contrast, differentiate .................................................................................. เปรียบเทียบ (สิ่งแตกตาง) 
convert, alter, change................................................................................... เปลี่ยน  
convince, persuade ....................................................................................... ทําใหเช่ือ, ชักชวน  
co-operate, co-ordinate ............................................................................ รวมมือ, ประสาน 
co-ordinate .....................................................................................................ประสาน  
counsel, suggest ............................................................................................ ใหคําปรึกษา, แนะนํา   
count on, rely on ...........................................................................................อาศัย/ขึ้นอยูกับ 
counteract, neutralize...................................................................................หักลาง, ลบลาง 
critical............................................................................................................... 1. เก่ียวกับการวิจารณ, 2. ท่ีวิกฤต 
criticism, censure ..........................................................................................การวิจารณ, การตําหนิ   
crucial, vital.....................................................................................................สําคัญ 
damage, destruction, disaster ....................................................................ความเสียหาย   
dangerous, hazardous ..................................................................................อันตราย 
debate, dispute, contend............................................................................. โตแยง   
declare, announce .........................................................................................ประกาศ 
decline, deteriorate ....................................................................................... เสื่อมลง 
dedicate, devote ............................................................................................อุทิศ   
defend, protect...............................................................................................ปองกัน 
definite, exact.................................................................................................แนนอน   
demonstrate ....................................................................................................สาธิต, เดินขบวนประทวง  
demonstrate, expose ....................................................................................สาธิต, แสดง/เปดเผย 
deny, decline ..................................................................................................ปฏิเสธ 
department, section......................................................................................แผนก   
depend on, rely on........................................................................................ขึ้นอยูกับ 
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deplete, exhaust ............................................................................................ ใชจนหมด 
depress, deject ............................................................................................... ทําใหหดหูใจ   
deprive, bereave ............................................................................................พรากเอาไป 
destroy, demolish .......................................................................................... ทําลาย 
destruction, devastation ..............................................................................ความเสียหาย 
detrimental, harmful ..................................................................................... ท่ีเปนอันตราย 
detrimental, hazardous.................................................................................อันตราย    
devastate, destroy ......................................................................................... ทําลายลาง 
device, tool, gadget ......................................................................................อุปกรณ   
devious, cunning ........................................................................................... ท่ีคดเค้ียว, ท่ีเจาเลห 
diagnosis, analysis ........................................................................................ การวิเคราะห   
diminish, decrease ........................................................................................ลดลง 
diminutive, miniature ................................................................................... เล็ก 
disgust, abhorrence ......................................................................................ความขยะแขยง   
disorder, chaos...............................................................................................ความสับสนอลหมาน, โกลาหล 
disorder, illness ..............................................................................................ความผิดปกติ, ความเจ็บปวด 
disorder, disorganize..................................................................................... ทําใหยุง 
display, exhibit...............................................................................................แสดง   
distinguish, discriminate .............................................................................แยกใหเห็นความแตกตาง 
distract, divert ................................................................................................ เบ่ียงเบนความสนใจ   
distress, misery ..............................................................................................ความทุกขเศรา 
distribute..........................................................................................................แจกจาย 
dominance, influence ................................................................................... อิทธิพลครอบงํา  
drought, shortage ..........................................................................................ความแหงแลง, 
dwelling, residence ....................................................................................... ท่ีอยูอาศัย, การขาดแคลน  
ecology .............................................................................................................นิเวศวิทยา 
effective, efficient .......................................................................................... ท่ีมีประสิทธิภาพ  
effort, attempt ................................................................................................ ความพยายาม 
elegant, graceful ............................................................................................ สงางาม  
eliminate, get rid of ..................................................................................... กําจัด 
ensure, certify................................................................................................. รับรอง  
enthusiastic, zealous ....................................................................................กระตือรือรน 
entrepreneur, investor .................................................................................. ผูประกอบธุรกิจ, นักลงทุน  
envious, jealous..............................................................................................อิจฉา 
escape, evade.................................................................................................หลบหนี  
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essential, necessary ...................................................................................... จําเปน 
evidence, proof...............................................................................................หลักฐาน  
exaggerate, overstate ................................................................................... พูดเกินจริง 
examine, scrutinize .....................................................................................ตรวจสอบ  
excessive, abundant, surplus ....................................................................มากเกิน 
excuse, reason................................................................................................ขอแกตัว, เหตุผล  
exhaust, fatigue ............................................................................................. ทําใหหมดแรง 
existence, presence ...................................................................................... การมีอยู  
expenditure, payment ..................................................................................การใชจาย 
expense, cost..................................................................................................คาใชจาย 
explosion, burst..............................................................................................การระเบิด  
expose, show..................................................................................................แสดง 
extinct, dead................................................................................................... ท่ีสูญพันธุ, ตาย  
extinguish, put out........................................................................................ดับเพลิง 
extreme, severe..............................................................................................สูงสุด 
famine, starvation.......................................................................................... ทุพภิกขภัย  
fascinating, interesting.................................................................................นาสนใจ 
fatal, deadly .................................................................................................... ท่ีถึงแกชีวิต  
fee, fare ............................................................................................................คาธรรมเนียม, คาเดินทาง 
fertile, productive .......................................................................................... ท่ีอุดมสมบูรณ 
fertile, plentiful ...............................................................................................มาก, อุดมสมบูรณ  
flexible, adaptable ......................................................................................... ท่ียืดหยุน, ท่ีปรับได 
fluent, smooth ................................................................................................ ซ่ึงคลอง, ซ่ึงราบรื่น 
force, enforce, coerce ................................................................................... บังคับ  
foremost, utmost............................................................................................สําคัญท่ีสุด, ท่ีสุด 
foundation, base ............................................................................................ พ้ืนฐาน 
function, duty .................................................................................................หนาท่ี  
generation, offspring..................................................................................... รุนคนรุนหนึ่งๆ, ลูกหลาน 
genetic.............................................................................................................. เก่ียวกับพันธุกรรม  
genuine, authentic ........................................................................................แท 
geology............................................................................................................. ธรณีวิทยา  
gigantic, enormous ....................................................................................... ใหญโตมโหฬาร 
global, universal............................................................................................. ท่ัวโลก  
gloom, mourning ...........................................................................................ความโศกเศรา 
gradually, little by little................................................................................ ทีละเล็กละนอย  
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grief, affliction ................................................................................................ความเศรา 
guarantee, warrant........................................................................................ รับประกัน  
habitat, residence.......................................................................................... ท่ีอยูอาศัย 
harvest, reap................................................................................................... เก็บเกี่ยว, เก่ียวของ  
hatch.................................................................................................................ฟกไข, วางแผน 
haunting, unforgettable ............................................................................... ท่ีอยูในความทรงจํา  
heed, pay attention....................................................................................... เอาใจใส  
hibernation ...................................................................................................... การจําศีล 
hostility, enemy..............................................................................................ความเปนศัตรู 
ignorant, negligent........................................................................................ ท่ีเพิกเฉย, ละเลย  
illegible, unreadable...................................................................................... (ลายมือ) อานไมออก 
illiterate, uneducated.................................................................................... ท่ีอานไมออกเขียนไมได  
illustrate, explain ...........................................................................................อธิบายโดยใชภาพประกอบ, อธิบาย 
immediately, instantly .................................................................................. ทันที  
impede, obstruct............................................................................................ เปนอุปสรรคขัดขวาง 
inactive, passive, inert ................................................................................. เฉื่อย 
inbred, instinctive ........................................................................................ โดยกําเนิด  
incident, event ............................................................................................... เหตุการณ 
incline to, tend to ........................................................................................มีแนวโนมท่ีจะ  
incredible, unbelievable ............................................................................... ท่ีเหลือเช่ือ 
independent, self-sufficient........................................................................ ท่ีพ่ึงตัวเอง  
indicate, specify.............................................................................................แสดง, ช้ี, ระบุ 
infant, newborn..............................................................................................ทารก  
infer, conclude................................................................................................สรุป 
inferior, subordinate......................................................................................ดอยกวา, ท่ีเปนรอง   
inflammation, puffiness................................................................................อาการบวมพอง, การบวม (ตา) 
ingredient, component .................................................................................สวนผสม, องคประกอบ  
inhabit, dwell, reside ....................................................................................อาศัย 
initial,  first......................................................................................................แรก 
initiate, introduce .......................................................................................... ริเริ่ม 
innate, inborn ................................................................................................. ท่ีเปนโดยกําเนิด  
inquire, query .................................................................................................สอบถาม  
insist, persist................................................................................................... ยืนกราน 
install, equip ...................................................................................................ติดตั้ง  
instinctive, intuitive ...................................................................................... โดยสัญชาตญาณ 
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integrate, unite............................................................................................... รวมเปนหนึ่ง  
intensity (quantity)........................................................................................ความเขมขน, ความรุนแรง 
invalid, disabled............................................................................................. ท่ีทุพพลภาพ, ท่ีพิการ 
invalidate, nullify ........................................................................................... ทําใหเปนโมฆะ  
invest, speculate............................................................................................ลงทุน, เก็งกําไร 
involve, deal.................................................................................................... เก่ียวของ  
ironic, sarcastic .............................................................................................. ท่ีเยยหยัน 
jeopardize, endanger .................................................................................... เปนอันตราย 
justified, rational ............................................................................................ ท่ีมีเหตุผล 
justify, prove ................................................................................................... ใหเหตุผล, พิสูจน  
legal, lawful..................................................................................................... ท่ีถูกกฎหมาย  
likely to, seem to...........................................................................................ดูเหมือนวา 
literally, positively.......................................................................................... จริงๆ แลว  
luxury, extravagance ....................................................................................ความฟุมเฟอย 
maintenance ...................................................................................................การบํารุงรักษา  
manipulate, control ....................................................................................... ควบคุมบังคับ 
massive, substantial......................................................................................มหึมา, มากมาย 
meteorology ....................................................................................................อุตุนิยมวิทยา  
migrate, resettle............................................................................................. อพยพ, ตั้งรกรากใหม 
mild, tender.....................................................................................................ออน, นุมละมุน  
minute (ไม-นิวท), diminutive...................................................................... เล็ก 
miscellaneous, assorted ...............................................................................อื่นๆ  
misery, grief ....................................................................................................ความทุกขทรมาน 
mobile, movable............................................................................................. ท่ีเคลื่อนท่ีได  
moderate, intermediate................................................................................ปานกลาง 
modify, diversify ............................................................................................ปรับเปลี่ยน, ทําใหหลากหลาย 
mysterious, puzzling.....................................................................................มหัศจรรย 
neglect, ignore ............................................................................................... เพิกเฉย  
negotiate, bargain ......................................................................................... เจรจา, ตอรอง 
nevertheless, however..................................................................................อยางไรก็ตาม  
notable, famous.............................................................................................. ท่ีมีช่ือเสียง 
numerous, numberless .................................................................................มาก  
nutrient, food..................................................................................................สารอาหาร, อาหาร  
nutrition, diet.................................................................................................. โภชนาการ, อาหาร 
oblige, force .................................................................................................... บังคับ  
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oblivious, unmindful ..................................................................................... ไมแยแส, ลืม 
obscure, vague...............................................................................................มืดมัว, เรือนลาง  
observe, notice............................................................................................... สังเกต 
obstacle, prevention......................................................................................อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง  
occupy, engage.............................................................................................. จับจอง, ทําใหไมวาง 
offhand, accidental........................................................................................ ไมไดไตรตรอง  
offspring, descendant ...................................................................................ลูกหลาน 
operation, treatment ..................................................................................... การกระทํา  
opinion, attitude ............................................................................................ ความคิดเห็น 
oppose, object ................................................................................................ คัดคาน 
outstanding, noticeable................................................................................ เดน  
particular, definite ......................................................................................... โดยเฉพาะ 
passive, inactive ............................................................................................ เฉื่อย  
pavement, footpath.......................................................................................บาทวิถี 
pension, bonus............................................................................................... เงินบํานาญ, เงินปนผล  
perceive, understand .................................................................................... รูเขาใจ 
perform, act.....................................................................................................กระทํา  
periodicals, journal ........................................................................................ วารสารสิ่งพิมพ 
perish, expire..................................................................................................ตาย, เนาเปอย  
permanent, temporary..................................................................................ถาวร, ช่ัวคราว 
persuade, induce ........................................................................................... ชักชวน  
policy, plan......................................................................................................นโยบาย 
portrait, picture ..............................................................................................ภาพคนเหมือน, ภาพ  
possess, own .................................................................................................. เปนเจาของ, มี 
post, position ..................................................................................................ตําแหนง  
potential, ability ............................................................................................. ศักยภาพ 
practical, functional ...................................................................................... ท่ีนําไปปฏิบัติได  
precise, accurate............................................................................................ ถูกตองแมนยํา 
predict, forecast ............................................................................................. ทํานาย  
predominance, influence .............................................................................การมีอิทธิพลเหนือ 
preserve, sustain............................................................................................ รักษา, สงวน  
prevalent, pervasive...................................................................................... ท่ีแพรหลาย 
previous, foregoing........................................................................................กอน  
primitive, ancient...........................................................................................ดั้งเดิม, โบราณ 
priority, precedence ...................................................................................... ลําดับแรก  
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proceed, continue..........................................................................................ดําเนิน 
proficiency, efficiency................................................................................... ความสามารถ  
prohibit, forbid................................................................................................หาม  
proliferate, produce ....................................................................................... แพรหลาย 
prominent, eminent ...................................................................................... ท่ีมีช่ือ  
property, possession .....................................................................................ทรัพยสิน 
proportion, rate ..............................................................................................อัตราสวน  
prosperous, affluent ...................................................................................... ท่ีมั่นคงร่ํารวย 
prosperous, affluent ......................................................................................มั่งค่ัง 
provide, supply............................................................................................... ให  
psychology ...................................................................................................... จิตวิทยา 
purchase, buy................................................................................................. ซ้ือ  
qualification, feature ..................................................................................... คุณสมบัติ 
quit, stop, pause............................................................................................หยุด  
rare, scarce...................................................................................................... ท่ีหายาก   
rational, sensible............................................................................................ ท่ีมีเหตุผล 
realistic, pragmatic........................................................................................ ในความเปนจริง 
recall, remind.................................................................................................. จําได  
recommend, suggest, advise......................................................................แนะนํา 
recover, recuperate .......................................................................................ฟนจากไข, ฟนฟู  
refer, allude ..................................................................................................... อางถึง 
reflect, mirror ..................................................................................................สะทอน, สะทอนภาพ  
reform, correct................................................................................................ปฏิรูป, แกไข 
regard, consider .............................................................................................ตระหนัก, คํานึง  
regenerate, reproduce ..................................................................................สราง, เกิดใหม 
regulate, control............................................................................................. ควบคุม 
relative, relevant ............................................................................................ ท่ีสัมพันธกัน  
release, set free..............................................................................................ปลอยเปนอิสระ 
release, free.....................................................................................................ปลดปลอย 
relieve, release................................................................................................บรรเทา  
reluctant, unwilling ....................................................................................... ไมเต็มใจ 
remarkable, striking ...................................................................................... เดน  
remedy, treatment.........................................................................................การรักษา 
remote, distant ............................................................................................... ไกล  
repel, repulse ..................................................................................................ขับไล, ผลักออก 
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replace, substitute.........................................................................................แทนท่ี  
reply, response ............................................................................................... คําตอบ 
representative.................................................................................................ตัวแทน  
require, need...................................................................................................ตองการ 
required, necessary ..................................................................................... จําเปนตอง  
research, study............................................................................................... วิจัย 
reserve, conserve, preserve .......................................................................สํารอง, จอง  
reservoir, dam................................................................................................. ท่ีเก็บน้ํา, เขื่อน 
resolve, intend................................................................................................ตั้งใจแนวแน  
resource, mineral ...........................................................................................ทรัพยากร, แรธาตุ 
restrain, inhibit............................................................................................... ยับยั้ง 
restrict, prohibit .............................................................................................หาม  
resume (รี-ซูม) ................................................................................................ เริ่มตนใหม  
resume..............................................................................................................ประวัติโดยยอ 
retire, resign....................................................................................................ปลดเกษียณ, ลาออก 
reveal, confess................................................................................................ เปดเผย  
scheme, plan, policy .....................................................................................แผนการ  
self-assured, self-confident ....................................................................... ท่ีมั่นใจในตัวเอง 
self-conscious ................................................................................................ ท่ีรูตัว  
self-esteem, self-respect ............................................................................ความเคารพตัวเอง 
sensible, reasonable...................................................................................... ท่ีมีเหตุผล 
sentimental...................................................................................................... ท่ีออนไหว  
settle down .....................................................................................................ตั้งรกราก  
severe, extreme.............................................................................................. รุนแรง 
significant, meaningful................................................................................. ท่ีมีความหมาย  
skeleton, rib cage .......................................................................................... โครงกระดูก, ซ่ีโครง 
sluggish, passive............................................................................................ เฉื่อย  
solution, solving.............................................................................................การแกปญหา 
soothe, soothe ................................................................................................บรรเทา  
sophisticated, complicated ......................................................................... ท่ีซับซอน 
stimulate, activate.........................................................................................กระตุน 
strike, protest..................................................................................................ตอตาน  
stubborn,  obstinate......................................................................................ดื้อ 
submit, succumb ...........................................................................................ยอมแพ  
subscribe..........................................................................................................บอกรับเปนสมาชิก 
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substance, matter.......................................................................................... สาร, สสาร  
substantial,  essential................................................................................... สําคัญ, จําเปน 
substitute, replace.........................................................................................แทน 
subtract, deduct.............................................................................................หักออก, ลบออก  
suburb, rural ...................................................................................................ชานเมือง/ชนบท 
sufficient, adequate....................................................................................... เพียงพอ  
suffocate, choke.............................................................................................หายใจไมออก, สําลัก 
superior, excellent ......................................................................................... เดนกวา, เย่ียม  
supervise, oversee.........................................................................................ควบคุม  
suppress, subdue...........................................................................................ปราบปราม 
surplus/exceed ...............................................................................................มากเกิน  
surroundings, environment .........................................................................สภาพแวดลอม, สิ่งแวดลอม 
surveillance. caution .....................................................................................การตรวจตรา, การระวัง 
suspect, doubt................................................................................................ สงสัย  
suspicious, doubtful ......................................................................................สงสัย  
symmetry,  balance ......................................................................................การไดสมมาตร,  สมดุล 
sympathy, condolence .................................................................................ความเห็นอกเห็นใจ 
symptom, syndrome ..................................................................................... อาการ, อาการแทรกซอน 
tactful, diplomatic.......................................................................................... ท่ีมีไหวพริบ, ท่ีมีลักษณะการทูต 
take over..........................................................................................................การรับชวงตอ  
take part in, participate ............................................................................... เขารวม 
tease, make fun .............................................................................................แหย  
technique, device .......................................................................................... วิธี 
temporary,  momentary ............................................................................... ช่ัวคราว  
tempt, entice .................................................................................................. เยายวนใจ 
tend, trend to ................................................................................................มีแนวโนมท่ีจะ  
terminal, final..................................................................................................สุดทาย 
terminate, put an end to............................................................................. ทําใหสิ้นสุด  
territory, region .............................................................................................. เขตแดน, ภาค 
terror, horror....................................................................................................ความหวาดกลัว  
threaten, intimidate ......................................................................................ขมขู 
tolerate, endure..............................................................................................อดทน 
tough, enduring .............................................................................................อดทน  
track, hint ........................................................................................................ รองรอย 
tradition, convention.....................................................................................ประเพณี  
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tragedy, agony ...............................................................................................ความเศรา, ความทุกขเศรา  
transfer, transpose......................................................................................... ถายโอน, สับเปลี่ยนตําแหนง 
transit, conveyance.......................................................................................การขนยาย 
transmit............................................................................................................สงผาน, สงสัญญาณ  
trial, experiment............................................................................................. การทดลอง 
ulcer, blister ....................................................................................................แผลมีหนอง, แผลพอง  
ultimately, finally ........................................................................................... ในท่ีสุด  
undergo, experience .....................................................................................ประสบ/ไดรับ   
unfurnished ..................................................................................................... ท่ีไมไดประดับเครื่องเฟอรนิเจอร 
untidy, disordered ......................................................................................... ไมเรียบรอย   
up-to-date, fashionable .............................................................................. ทันสมัย   
urban................................................................................................................. ในเมือง 
urge, ask, request..........................................................................................ขอรอง   
urgent, express .............................................................................................. เรงดวน 
vacant, available ............................................................................................ วางเปลา, ท่ีวางอยู  
vague,  obscure ............................................................................................. ทัศนคติ 
valid, acceptable............................................................................................ ท่ีมีเหตุผล, เปนท่ียอมรับ 
variability, variety..........................................................................................ความหลากหลาย   
various, assorted............................................................................................หลาย 
vending, selling.............................................................................................. การขาย   
vibration, shake..............................................................................................การส่ันสะเทือน 
victim, bait ...................................................................................................... ผูเคราะหราย, เหยื่อ   
violence, severity...........................................................................................ความรุนแรง 
virtue, goodness.............................................................................................ความดี   
visible, perceptible ........................................................................................ ท่ีเห็นได, ท่ีรับรูได 
vital, crucial.....................................................................................................สําคัญ   
vulnerable, weak............................................................................................ออนแอ 
welfare, well-being.......................................................................................สวัสดิการ, ความผาสุก  
win, vanquish................................................................................................. เอาชนะ 
withdraw, extract .......................................................................................... ถอน  
withstand, resist ............................................................................................ตานทาน 
witness, spectator .........................................................................................พยาน, ผูชม  
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นานาสาระในคาบที่ 2

1. การทําขอสอบประเภทบทสนทนา (Dialogue Test)
1.1 ศัพทและสํานวนที่ควรรู
1.2 เทคนิคการทําขอสอบบทสนทนา
1.3 แนวขอสอบ

2. การทําขอสอบประเภทเติมเต็มประโยคและประเภทหาที่ผิด (Sentence Completion
& Error Identification)
2.1 ไวยากรณท่ีควรรู
2.2 เทคนิคการทําขอสอบเติมเต็มประโยคและหาที่ผิด
2.3 แนวขอสอบ

3. การทําขอสอบประเภทการอาน (Reading Comprehension)
3.1 ศัพทท่ีควรรู
3.2 เทคนิคการเดาความหมายศัพท
3.3 เทคนิคการทําขอสอบความเขาใจในการอาน
3.4 แนวขอสอบ
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1. การทําขอสอบบทสนทนา

1.1 ศัพทและสํานวนที่ควรรู
Expressions

Come on.............................................................................................. รีบๆ หนอย, ไมเอานา (ไมเห็นดวย)
Search me ........................................................................................... ไมเขาใจ, ไมรู
Cheers.................................................................................................. ไชโย (ใชพูดเวลาดื่มอวยพร)
Just in case ........................................................................................ ถาเผ่ือวา, เผ่ือวา
Whatever .............................................................................................อะไรก็ได
Pros & Cons ....................................................................................... สนับสนุน & ขัดแยง
Do’s & Don’ts .................................................................................... ทํา & ไมทํา
How come? ........................................................................................ ทําไม (why)
at times, on occasion, now and then, from time to time, off and on บางครั้ง (sometimes)
That's it
Bingo ..........................................................................................นั่นใชเลย 

That’s all ............................................................................................ ท้ังหมดท่ีกลาวมา
It depends........................................................................................... ขึ้นอยูกับ ...
Depend on you..................................................................................ขึ้นอยูกับคุณ
Here it is ............................................................................................. เจอแลว นี่ไง
Here you are ...................................................................................... ใหของคนอื่น
Cool, awesome .................................................................................. เจง, ดี, เกง
Hot ........................................................................................................ ท่ีนิยม, เซ็กซ่ี
So far so good.................................................................................... ยังอยูดี (สภาพท่ีดี)
Mind your own business
It's not your business ........................................................... ไมใชธุระของคุณ อยายุง

What a pity!
What a shame! ...............................................................................นาเสียดายจัง (เห็นใจ)

Shame on you....................................................................................นาละอาย (ตําหนิ)
Have a good time.............................................................................ขอใหสนุก
Attention please................................................................................ โปรดทราบ
By all means....................................................................................... ไดแนนอน
All the best.........................................................................................ขอใหโชคดี
It deserves ..........................................................................................สมควรแลว
Deal? ....................................................................................................มาทําขอตกลงกันไหม
Business or pleasure ........................................................................ ไปทําธุระหรือไปเที่ยว
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Drop me a line................................................................................... เขียนจดหมายถึงฉันดวยนะ
First thing first...................................................................................สิ่งท่ีควรทําเปนสิ่งแรก
Out of question ................................................................................. ไมมีทางเปนไปได
No question ........................................................................................ ไมสงสัย, เขาใจชัดเจน
Keep your fingers crossed.............................................................. ขอใหสมหวัง
What’s on?.......................................................................................... เกิดอะไรขึ้น
With pleasure.....................................................................................ดวยความยินดี (ใชตอบคําขอรอง

ขออนุญาต)
My pleasure........................................................................................ดวยความยินดี (ใชตอบคําขอบคุณ)
It’s not a big deal ............................................................................. ไมใชเรื่องสําคัญ
Would you do me a favour?
Would you give me a hand? ...................................................ชวยฉันหนอยไดไหม

So soon!
Time flies

......................................................................................... ทําไมเร็วจัง

Sooner or later ................................................................................... ไมชาก็เร็ว
I haven’t seen you for ages, Long time no see ....................... ไมพบคุณนานมากแลว
Trying to find out a needle in a haystack ............................... งมเข็มในมหาสมุทร
It’s not the end of the world.........................................................อยาหมดหวัง
It’s raining cats and dogs...............................................................ฝนตกหนัก
I’m breathing down your neck ..................................................... ฉันเฝาดูคุณอยางใกลชิด
It’s out of the world......................................................................... เย่ียมมาก ไมมีใครทําไดมากอน
Make hay while the sun shines....................................................น้ําขึ้นใหรีบตัก
You’re pulling my leg ...................................................................... คุณลอฉันเลน (kidding me)
I put you through the mill..............................................................ฉันจะทดสอบคุณ
I feel like a fish out of water (out of place) .............................. รูสึกอึดอัด, ไมเหมาะกับสถานที่

คําพูดทักทายและการตอบรับคําทักทาย

GREETINGS (การทักทาย) RESPONSES (การตอบรับ)
- Good morning. - Good morning.
- Good afternoon. - Good afternoon.
- Good evening. - Good evening.
- Hello, Robert. - Hello, Kat.
- How are you? - Fine, thanks. And you?
- Hi, Bob. - Hi, Kat.
- How’ve you been? - Pretty good.
- What’s happening? - Not much.
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GREETINGS (การทักทาย) RESPONSES (การตอบรับ)
- What’s new? - Nothing.
- How are you doing? - OK.
- How are you doing? - Not bad.
- Long time, no see. - Yeah!

การพูดลาและการตอบรับคําลา

CLOSINGS (การลาจากกัน) RESPONSES (การตอบรับ)
- Until the next time … - Good-bye.
- Good night, Chris. - Good night, Tom.
- Good-bye, Lily. - Good-bye, Jo.
- Have a nice (weekend). - You, too.
- Talk to you later. - Bye. Take it easy.
- See you later. - So long. Take care.

การแนะนําใหรูจักกัน

INTRODUCER RESPONSES A RESPONSES B
- I’d like to introduce Tony Carton. - How do you do? - How do you do?
- I’d like to introduce Tony Carton. - Glad to meet you. - The pleasure is mine.
- I’d like you to meet Tony Carton. - Nice to meet you. - Nice to meet you too.
- I’d like to introduce Tony Carton. - Pleased to meet you.
- I’d like you to meet Tony Carton. - Nice to meet you. - I’ve heard so much about you.
- This is Tony Carton. - Hi. - Hi.

การแนะนําตนเอง

SELF RESPONSES
- Hello, I’m Michael Long. - How do you do? I’m Alizabeth Beckilan.
- Hello. My name is Michael Long. - Pleased to meet you. I’m Alizabeth 

Beckilan.
- I don’t think we’ve met. I’m Michael Long. - Nice to meet you. I’m Alizabeth Beckilan.
- Hi. I’m Long. What’s your name? - Hi. I’m Alizabeth but everyone calls me 

Liza.
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การขอบคุณและการตอบรับคําขอบคุณ

EXPRESSING THANKS RESPONSES
- I’m very grateful for all that you’ve done. - You’re very welcome.
- I’m very grateful that I’m still working for

him.
- You’re quite welcome.

- I’m so grateful to be alive. - You’re entirely welcome.
- I’m very grateful to you.
- Thank you very much for the present. - Don’t mention it.
- Thank you so much for taking me home. - You’re welcome.
- Thank you for 

v.ing
+ n.

 (something) - It was my pleasure.

- That was nice of you. Thank you. - Don’t mention it.
- You’re welcome.

- Thank you. But you really shouldn’t have. - Well, I just wanted to show my appreciation 
for ...

- They’re beautiful! But you didn’t need to - But I wanted to.
give me anything

- Thanks to 
the organizers.
someone

- You’re welcome.

- I really appreciate (the invitation). - Sure.
- Thanks! , Many thanks. - It was nothing. What are friends for!
- Thanks a million! - Don’t worry about it.
- Thanks very much. - Forget it.

การพูดขอบคุณ แมวางานที่ทําจะไมสําเร็จ

EXPRESSING THANKS FOR A FAILED ATTEMPT RESPONSES
- Thank you for trying. - I’m sorry it didn’t work out.
- I appreciate your help, anyway. - Perhaps you’ll have better luck next 

time.
- Thank you very much for your efforts.
- Thanks, anyway. - Sorry it didn’t work out.
- Thanks a lot for trying, at least. - Sure. Too bad it didn’t work.



ภาษาอังกฤษ (60)________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

การขอโทษและการตอบรับคําขอโทษ

APOLOGIES (การขอโทษ) RESPONSES (การตอบรับคําขอโทษ)
- Forgive me. I’m terribly sorry about 

inconvenience.
- That’s quite all right.

- Forgive me. I’m terribly sorry for them I’m 
sorry to say that the project has been 
cancelled.

- I understand completely.

- Please accept my apologies for absence. - You really don’t have anything to apologize 
for.

- Please excuse (my dog). - You don’t need to apologize.
- I would like to apologize for his mistake. - I wouldn’t worry about it if I were you.
- I apologize that the statistics has been 

inaccurate.
- Oh that’s all right. It can happen to anyone.

- I apologize if my voice is low. - It’s not your fault.
- I apologize for + something. - Oh, well, that’s life.
- I’m sorry. I didn’t mean to hurt you. - Don’t worry about it.
- I’m sorry. I didn’t mean to + V.infinitive - It’s OK.
- I’m sorry. I didn’t mean to + V.infinitive - That’s OK.
- Oh no! Did I do that? I’m sorry. - It’s OK.
- Oh! Sorry! - No problem.
- Sorry about that. - Forget it.

สํานวนที่ใชในการเชิญ

MAKING AN INVITATION ACCEPTING (ตอบรับ) REFUSING (ตอบปฏิเสธ)
- Would you like to have dinner 

with me?
- Thank you. I’d love to. - Sorry. I ’ve already made

plans.
- Are you free tomorrow? - Yes, Certainly. - I’m not sure. Let me check 

my schedule.

- How about 
v.ing?

+ n.? - Sounds great. - I’d love
like  to but S + V

- How about 
going out?
dinner? - OK, Sure.

- Let’s + V.infinitive (go). - All right.

(เหตุผลที่ตอบปฏิเสธ)
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ตามธรรมเนยีมของชาวตะวนัตกบางประเทศ มักจะนาํอาหารไปรวมงานกับเจาของบานดวย
จึงมักจะถามวาจะนาํอาหารอะไรไปรวมดวย

OFFERING TO BRING SOMETHING RESPONSES
- I wonder if I might be able to bring 

something?
- It’s enough just to have you come.

- Let me bring something, won’t you? - Oh, you don’t need to.
- Is there anything I could bring?
- What shall I bring? - Just bring yourself.
- Can I bring the wine? - Well, thanks, if you’d like to.
- What should I bring? - Well, John’s bringing salad, so why don’t 

you bring dessert?

สํานวนที่ใชในการนัดหมาย

APPOINTMENTS RESPONSES
- I wonder if I could make an  

appointment to see + Name.
He’s quite busy.

- I’m sorry. He won’t be in until + time.
She has a conference until ... + time.

- I’d like to make an appointment 
with + Name.

- Yes, she is free now.
- You’re lucky. She doesn’t have any appointment today.

การแสดงความเสียใจและเห็นใจ

REGRETS AND SYMPATHY RESPONSES
- How unfortunate! - Thank you. (I appreciate it.)
- How awful! - That’s very kind of you.
- That’s too bad., I’m sorry to hear that.
- I sympathize with you.
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สํานวนการขอขอมูล (ถามทาง)

FACE – TO – FACE RESPONSES
- Excuse me. Could you (please) tell me the 

way to + place.
- Certainly. Take the number 6 bus for 5 

minutes.
- Pardon me. Could you please tell me how 

to get to + place.
- Yes. Take 5 minutes’ walk and turn right at

the corner.
- Could you tell me where the nearest







+

restroom 
 place  is?

- Sorry. I’m a stranger here. (I don’t know.)

- Can you tell me where the 






+
 library
 place  is?

- (Excuse me.) How do I get to + place.
- Is this the way to + place.
- Do you know where the







+

office post 
 place  is?

ขอควรจํา :  ตามปกติเมื่อเราไดขอมูลจากการซักถามเขาแลว เรามักจะกลาวคําขอบคุณ “Thank you.”
และฝายท่ีใหขอมูลแกเราจะพูดตอบวา “You’re welcome.” หรือการตอบรับคําขอบคุณแบบตางๆ

สํานวนที่ควรรูเก่ียวกับการเรียกความสนใจ

GETTING SOMEONE’S ATTENTION RESPONSES
- Pardon me, Dr. Clifford. - Yes? What can I do for you?
- Excuse me, Bill.
- Oh, Miss? - Yes? (Can I help you?)
- Sir?
- Hey, Beth. - Yeah?

การขอขัดจังหวะขณะที่ผูอ่ืนกําลังพูด

INTERRUPTING A CONVERSATION RESPONSES
- Pardon me, but I have something important to tell you. - How can I help?
- I’m sorry to interrupt you, but S + V. (เหตุผลท่ีขัดจังหวะ) - It’s all right. What can I do for 

you?
- I hate to interrupt, but  S + V. (เหตุผลท่ีขัดจังหวะ)
- I’m sorry, but S + V. (เหตุผลท่ีขัดจังหวะ) - It’s OK.
- Excuse me, but S + V. (เหตุผลท่ีขัดจังหวะ)
- Oh, were you in the middle of something? - No. It’s all right.
- Am I interrupting?
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สํานวนภาษาที่ใชในการชม (Compliment) และตอบรับคําชม (Responses)

COMPLIMENTS RESPONSES RETURNING COMPLIMENT
(OPTIONAL)

- I would like to compliment
you on ... 









reportyour 
something .

- Thank you, it’s nice of
you to say so.

- You inspired me.

- I think your hair is very nice. - Thank you. - It’s nice to hear that.
- I just love your ... (noun.) - Thank you. Yours is 

even nicer.
- The chicken is delicious. - I’m glad you like it.
- I really like your ... (noun.)! - Thank you. - Yours is nice, too.
- This thing is super.
- That’s not a bad bike  

you’ve got.
- That’s neat.
- That’s nice.
- That’s not bad. - Thanks.
- Terrific
- Pretty good.

สํานวนที่ใชในการถามความเห็น (Asking for Opinions)

ASKING FOR OPINIONS RESPONSES

- How was
is

 it? - It’s OK.
- It’s boring.

- How do you feel about + n.? - Oh! I like it.
- How do you like + n.? - Oh! I really like it.
- What do you think about + n.? - I think it’s perfect.
- What do you say?
- How do you find it? - I have no idea.
- What is it like? - It’s ..........

- I don’t know.
- I have no comments.

adj.
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1.2 เทคนิคการทําขอสอบบทสนทนา

การทําขอสอบบทสนทนา

สํารวจเนื้อหา
โดยอานคําถามหรือบทสนทนาคราวๆ

สรุป
โดยสรุปวา ใครคุยกับใคร, คุยเรื่องอะไร,

เปนอยางไร, หรือคุยเพ่ืออะไร
และเปนแบบทางการหรือไมเปนทางการ

สรรหาคําตอบ
โดยพิจารณาเลือกคําตอบท่ีมีความหมายสัมพันธ

ตอเน่ืองกับขอความแวดลอม
(คําถามหรือขอความขางหนาและขางหลัง)

ไดอยางดี และสุภาพเหมาะกับสถานภาพคูสนทนา

1.3 แนวขอสอบ
Directions :  Choose the most appropriate answer.
1. You want to check if your friend is still on the phone or not, you may say “....................”

1) I wonder where you are. 2) I want to know about you.
3) Are you still there? 4) Are you O.K.?

2. You want to borrow your friend’s car tonight, you intend to offer him a dinner party in
return. You says, “....................”
1) I want to make a deal with you. 2) I need your car tonight.
3) May I give you something? 4) Would you do me a favour?

3. Bill : ........................................
Joe : It’s thrilling.
1) Is it all right? 2) Is it thrilling ending?
3) What’s Harry Potter? 4) How did you find Harry Potter?
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4. Your teacher is having a conversation with you then another student interrupts her for a
moment. Before she continues the conversation, she may say, “....................”
1) Sorry to interrupt you. 2) Let’s hurry up.
3) Where were we? 4) Are you satisfied with it?

5. A foreigner doesn’t understand how to get to the nearest hotel that a policeman told him.
He says, “....................”
1) Sorry, I can’t remember. 2) Sorry, I don’t get that.
3) Could you drop me somewhere? 4) I am a stranger here.

6. Ann wonders how much time she has to work on her assigned project. Her teacher says,
“No need to hurry yet. .................... .”
1) You hit the big time 2) It’s high time
3) Take your time 4) In no time

7. “....................?”
“Sorry, I can’t. I’m on the phone.”
1) Would you give me a ring
2) Can I help you with anything
3) Why don’t you finish it today
4) Could you help me sort out this matter right now

8. You try on a pair of shoes but they are a bit too tight. You ask the sales assistant,
“....................?”
1) Have you got a bigger size 2) Do you have a different color
3) Can you find me a modern one 4) Can you have the ones with higher heels

9. Your friend told you about his trip to New York. You show your interest by saying,
“....................!”
1) Have a nice day 2) Fantastic
3) Bon Voyage 4) What a surprise

10. You are in a restaurant. The waiter asks, “Are you ready to order?” You reply, “.................... .”
1) You’re ready to serve
2) We prefer chicken to beef
3) We’d like to have a table for three
4) Please give us a minute to look at the menu

11. You would like to get two movie tickets. You call the box office and say, “....................?”
1) Could you buy me two tickets 2) Can I reserve two tickets, please
3) Shall I book you for two tickets 4) May I help you with two tickets
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12. You hand in your report late. You say to your teacher, “.................... .”
1) That’s quite all right 2) I apologize for the delay
3) Please accept my sympathy 4) Sorry. It’s better late than never

13. The sign “No trespassing” can be seen in front of .................... .
1) a highway intersection 2) a public restroom
3) a powder room 4) a construction site

14. Your friend says, “I prefer pop music to rock.” You reply, “.................... .”
1) So do I 2) Me neither
3) I like it 4) I don’t like it

15. At the dinner table, you want some salt but the salt shaker is right in front of your friend.
You say to her, “....................”
1) Don’t use the salt. I need it too.
2) Would you please pass the salt?
3) You should not take all of the salt.
4) I would like some salt. Do you want some?

16. Somchai asks for a stapler but you have a paper clip. You say to him, “....................”
1) That’s it. 2) Will this do?
3) How is it? 4) Here you are.

17. You want your boss to allow you to be away from the office next Monday to celebrate your
house-warming party. You say, “....................”
1) Let’s take next Monday off.
2) May I take next Monday off?
3) How about taking next Monday off?
4) What’s the matter with taking Monday off?

18. Pauline lost her luggage. She went to see the airlines officer. She said, “.................... .”
1) I’d like to make a claim for my luggage
2) I think my luggage is unattended
3) I wonder how I get my luggage back
4) I want to question you about my luggage
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Situation :  Don is looking for a birthday gift for his mother. He is at a bookstore.
Sales Assistant (SA)  :  Good morning. How can I help you?
Don : I’m trying to find a gift for my mother.
SA : Do you have .........19.........?
Don : Perhaps a good novel.
SA : .........20.........?
Don : She reads everything. But .........21......... .
SA : Ah, .........22......... I’m pretty sure she will love “The DaVinci Code.” It’s a rather new

mystery.
Don : She’s already read it. I bought her a copy last summer. .........23.........?
SA : Yes, we do. .........24......... . The story is about the plot against the Vatican in Rome.
Don : Very interesting indeed. I think my mother will like it. .........25.........?
SA : Oh, yes. .........26......... . I read the book twice!
Don : Wow! .........27......... . How much is it?
SA : All books are on sale right now after a twenty percent discount. So it’s only 350 baht.
Don : .........28.........?
SA : Yes, all major credit cards are accepted.

19. 1) enough money with you 2) to buy it right now
3) anything particular in mind 4) the title of the book you want

20. 1) Are you sure she wants a book 2) How much do you want to spend
3) What kind of novel does she like 4) When did she last read anything

21. 1) she’s a mystery fan 2) she prefers non-fiction
3) I know what she likes 4) I want you to pick up something for me

22. 1) as a result 2) in that case 3) more or less 4) by and large
23. 1) Do you stock DVD’s 2) Are there any other movies

3) Do you have any other CD’s 4) Do you have other books by the same author
24. 1) I’m sure 2) Here you are

3) We’ve got plenty 4) Wait a minute
25. 1) Have you read it yourself 2) How many copies have you sold

3) Are you going to read it yourself 4) Don’t you think we should read it together
26. 1) I like this author too 2) This book is very boring

3) I never like mysteries 4) But I don’t like this book
27. 1) I’ll take it then 2) I’m not really sure

3) I believe it’s no good 4) I don’t think she will like it
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28. 1) Can I pay in cash 2) How can I pay
3) Can I pay by credit card 4) Do you accept personal checks

Situation : Karen walks into a furniture store. This time she only wants to
browse ...

Greg : Hi, can I help you?
Karen : No, thanks. I’m just looking.
Greg : .........29......... If you need any help, just let me know. My name is Greg.
Karen : Sure. I’ll let you know if I need anything. (A king-size mattress attracts Karen.) Hm,

this mattress is very firm. Jack will probably like it.
Greg : Did you find something you like?
Karen : Yes, this mattress is very good. It’s pretty firm. The mattress I’m now sleeping on is saggy.
Greg : You’re right. This is a very good brand. It doesn’t sag easily. And we offer a life-time

.........30......... , so you don’t have to worry about its quality.
Karen : Does it .........31......... with a frame?
Greg : Unfortunately, it doesn’t. However, we could offer a ten percent discount on that. And

also, if you’re really interested, we have a very good .........32......... here. There’s no
payment, no interest until next June.

Karen : That’s an attractive plan. I’ll think about it.
Greg : Well, you’ve got to hurry. This mattress sells pretty well and this .........33......... ends

tomorrow.

29. 1) To remind me, 2) Sorry. 3) What a pity! 4) All right.
30. 1) warranty 2) checking 3) investment 4) interest
31. 1) accompany 2) deliver 3) come 4) attach
32. 1) VAT 2) financing plan 3) contract 4) acclaim
33. 1) promotion 2) aggravation 3) competition 4) administration

เฉลย

1. 3) 2. 1) 3. 4) 4. 3) 5. 2) 6. 3) 7. 4) 8. 1) 9. 2) 10. 4)
11. 2) 12. 2) 13. 4) 14. 1) 15. 2) 16. 2) 17. 2) 18. 1) 19. 3) 20. 3)
21. 1) 22. 2) 23. 4) 24. 2) 25. 1) 26. 1) 27. 1) 28. 3) 29. 4) 30. 1)
31. 3) 32. 2) 33. 1)
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2. การทําขอสอบประเภทเติมเต็มประโยค
และประเภทหาที่ผิด

2.1 ไวยากรณที่ควรรู
1. การเลือกใชคําชนิดตางๆ

- เติม adj. (คําขยาย n., pro.) เมื่อ 
→ อยูตามหลัง linking v. (look, feel, smell, taste, seem, sound, be, get, etc)

เชน He felt confident.
 (adj.)

→ อยูตามหลัง adv. (quite, very, rather, enough, so, too)
เชน She is very good.

   (adj.)
→ อยูหนา n.

เชน John is a very handsome man.
 (adj.)

- เติม n. (คําท่ีเรียกช่ือคน, สัตว, สิ่งของ, สถานท่ี, สถานการณ) เมื่ออยูตามหลังคําชนิดตางๆ ดังนี้
preposition เชน in, on, at …
quantifier เชน some, any …
determiner เชน this, that …
article เชน a, an, the …
possessive adj. เชน my, our …
adjective เชน a poor man
เชน The last supernova of this magnitude was seen in 1604.

 (n.) (n.)
→ อยูในตําแหนงประธานและกรรม

เชน Astronomers say the discovery is a new field of astronomy.
(n.) (n.) (n.) (n.)

- เติม v. (คํากริยามีรูปตาม Tense) เมื่ออยูหลัง v. ชวย (can, have, will, shall ...)
เชน I can play the guitar.

(v.)
→ อยูหลังประธาน

เชน I am inventing a toy car at this moment.
(v.)
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- เติม adv. (ขยาย v., adj., adv.)  เมื่อ 
→ อยูหนา v. แท

เชน Birds usually return to their nests.
  (adv.)

→ อยูหลัง v. แท
เชน I push a back window up carefully.

(adv.)
→ อยูหนา adj.

เชน The weather is too hot to wear a sweater.
  (adv.)

2. การเลือกใช v. ตาม Tense
- S + V1 (s, es) เมื่อตีความแลวเปนเรื่องปกติท่ัวไป / จริงเสมอ / ตารางเวลา / สุภาษิต

เชน Birds eat worms.

- S + 
















are
am
 is

 + Ving เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีกําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน

เชน she is waiting for someone right now.

- S + 
















are
am
is

 going + Vinf. เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (วางแผนไว)

เชน I am going to visit my aunt next week.

- S + 







has
have  + V3 เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีเกิดในอดีตและดําเนินมาถึงปจจุบัน

เชน I haven’t seen you for ages.
- S + V2 เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีเกิดและจบไปแลวในอดีต

เชน I missed the bus yesterday.

- S + 







were
was + Ving เมื่อตีความแลวเปนเรื่องเลาวากําลังทําสิ่งหนึ่งในอดีตท่ีเจาะจงเวลา

เชน I was watching TV. when Bill came.
- S + had V3 เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีเกิดกอนจบกอนท่ีจะมีอีกเหตุเกิดขึ้นตามมาแลวจบตามไป

เชน Billy had finished his homework before Kate came.

- S + 







shall
will + Vinf. เมื่อตีความแลวเปนเรื่องการใหสัญญาวาจะทําในอนาคต

เชน I shall send you a postcard when I get there.
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3. การเลอืกใชคาํเชือ่ม (Connector)
*คําเชือ่มบอกสาเหตกุารกระทํา

as, since, for, because, now that, seeing that,
in as much as (เพราะวา, เนื่องจาก) + S + V

I don’ t have time for many social events because I have to work to pay for my school fee.
(s.)  (v.)

because of, due to, owing to, by reason of,
on account of, thanks to (เพราะวา, เนื่องจาก)

n.
np.
v.ing

+

I rejected his proposal on account of expense.
 (n.)

*คําเชือ่มแสดงผลทีเ่กดิข้ึน

so, thus, hence, thereby, therefore (ดังน้ัน),
consequently (ผลท่ีตามมา) + S + V

Consequently, their keyboard skills are inefficient.
(s.) (v.)

so + adj./adv. that
such + (adj.) N that + S + V

She worked so much that she had no free time.
  (adj.)

She had such much work that she had no free time.
   (adj.)   (n.)    (s.) (v.)

*คําเชือ่มแสดงจดุหมาย

so that, in order that (เพ่ือวา) lest (เพ่ือจะไม) + S + V

You had better be careful, lest you should stumble.
 (s.) (v.)

to, in order to, so as to (เพ่ือวา) + Vinf.

I work hard so as to pass the exam.
 (vinf.)
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*คําเชือ่มแสดงความขัดแยง

though, although, even if, even though (ถึงแมวา)
nevertheless, however (อยางไรก็ตาม)
still, yet (แตกระนั้นก็ตาม)
while, whereas (แตในขณะที่)

+ S + V

He was thirsty ; however, he refused to drink any soft drink.
 (s.)   (v.)

Despite, in spite of, notwithstanding (ถึงแมวา)

n.
np.
v.ing

+

Despite the large advertising campaign, the business lost many customers.
(np.)

*คําเชือ่มแสดงเง่ือนไข

if, as long as, providing, provided that, supposing,
supposed that (ถา)
in case (ถาเผ่ือวา)
unless (ถา ... ไม)

+ S + V

As long as you work harder, you will improve.
  (s.)   (v.)

Unless you work harder, you will fail.
(s.) (v.)

4. การใชโครงสรางคูขนาน (Parallel structure) ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากโครงสรางดังน้ี
คํา (word) คําเช่ือม คํา (word)
วลี (phrase) and วลี (phrase)
อนุประโยค (clause) but อนุประโยค (clause)

or
nor
yet

both ... and ...
not only ... but also ...

either ... or ...
neither ... nor ...

etc
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เชน - David likes hiking, skiing  and  bicycling.
- David likes to hike, to ski  and  to ride a bicycle.
- The coach told the players that they should get a lot of sleep, (that they

should) not eat much,  and  (that they should) do some warm-up
excercises before the game.

หมายเหตุ - ถาในกรณ ีคํา + คําเช่ือม + คํา นัน้ คําท่ีอยูหนาและหลงัคําเช่ือมตองเปนคาํประเภทเดยีวกัน
(same pattern)

- คําในวงเล็บตัดท้ิงได

2.2 เทคนิคการทําขอสอบประเภทเติมเต็มประโยคและประเภทหาที่ผิด

การทําขอสอบแบบเติมคํา
(Sentence completion)

สํารวจเนื้อหา
โดยการอานบทอานหรือคําถามน้ันคราวๆ

สรุป
โดยสรุปใหไดวาบทอานหรือคําถามเก่ียวกับใคร ทําอะไร อยางไร เพ่ืออะไร

สรรหาคําตอบ
โดยพิจารณาตัวเลือกท่ีทําใหประโยคมีความหมายสมบูรณท่ีสุด

และ (หรือ) มีไวยากรณท่ีถูกตอง โดยดูจากตัวช้ีแนะท่ีอยูหนาหรือหลังชองวางท่ีตองเติม

 การทําขอสอบหาที่ผิด
(Error Identification)

สํารวจเน้ือหาและวิเคราะหประโยค
โดยหาสวนประธานและกริยารวมท้ังตีความประโยค

สรุป
โดยพิจารณาแตละสวนที่ขีดเสนใตวาเปนคําชนิดใด

สรรหาคําตอบ
โดยพิจารณาวาสวนไหนท่ีขีดเสนใตใชไวยากรณ หรือใชคําศัพทผิดไมเหมาะสม
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2.3 แนวขอสอบ
Directions :  Choose the best answer.
Vocabulary
1. A man was cleared of murder but .................... of reckless homicide for the death of a

Kentucky man.
1) kidnapped 2) convicted 3) accused 4) indicated

2. It was difficult to get .................... information.
1) obvious 2) practical 3) precise 4) mysterious

3. A version of game for Mac computers will be .................... in March.
1) released 2) collapsed 3) criticized 4) exceeded

4. Tropical storm Lekima was .................... to a depression as it entered Nongkai and Loei
provinces.
1) upgraded 2) downgraded 3) existed 4) disappeared

5. I feel that those who aren’t eliminated from this show have something that .................... to
the audience.
1) admires 2) recognizes 3) encourages 4) appeals

6. Some of the businessmen who run shopping malls have complained that the ....................
costs are getting too high.
1) court 2) operating 3) legal 4) environmental

7. Being tactful is a .................... for the diplomats.
1) necessitate 2) necessary 3) necessity 4) necessarily

8. Without my friends’ ...................., my school link project wouldn’t have been a success.
1) contributions 2) contributing 3) contributed 4) contribute

9. A large number of students want to study in that school because of its .................... .
1) reputation 2) obligation 3) addiction 4) permission

10. Improved consumer confidence is .................... to an economic recovery.
1) avoidable 2) restricted 3) crucial 4) delicate

11. Unless the plant gets enough water for its root to absorb, it will soon .................... .
1) delete 2) omit 3) erase 4) perish

Grammar & Structure
12. The satellite was the first of several early achievements for Soviet Union’s space programme,

.................... sending the first human being, Yuri Gagarin, into space in 1961.
1) according to 2) excluding 3) including 4) in particular
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13. When you are quarreling, .................... and watch what you say.
1) keep a level head 2) run high emotions
3) make yourself mysterious and sensual 4) keep telling her/him how wrong she/he is

14. International governments and the UN have acted slowly in .................... .
1) no oil interests in Myanmar 2) restoring peace to the situation in Myanmar
3) looking for some place called Burma 4) being scared of what China is going to do

15. Record lebels and resellers provide so many ways for people to get their music, .................... .
1) after understanding their consumers behavior
2) and 7 Eleven is making their music very popular
3) but they have to realize what they are really up against
4) through stores, resellers, even mobile phones

16. The federal Environmental Protection Agency (EPA) recently asked the United National
International Maritime Organization, which regulates global shipping industry, .................... .
1) to require a response within six months
2) to be responsible for nearly 3% of the world’s greenhouse gases
3) to grow by more than 70% by 2020 as global trade expands
4) to set international emissions standards for marine vessels

17. .................... it was clear that the accused was having significant psychiatric problems, the
appeals court threw out his life sentence.
1) Because 2) Even though 3) So 4) Given

18. David Beckham was banned from driving, but shortly afterwards he got his driving license
back .................... it was safe for Beckham to drive in his own car.
1) which broke the law 2) because the judge said that
3) in addition to social practice 4) even if against the traffic law

19. The Great Wall of China is reputed as one of the seven construction wonders in the world,
.................... for its long history .................... for its massive construction size, along with its
unique architectural style.
1) either...or 2) not only...but also
3) rather...than 4) neither...nor

20. Vincent Van Gogh received lessons in Greek, Latin, and mathematics. However, his lack of
proficiency .................... required him to abandon his studies after fifteen months.
1) alternatively 2) eventually
3) drastically 4) firstly
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21. .................... their success, none of the girls finished the study programs. Marian had to go
back to South Dakota because of a family problem. Illness forced Bessie to give up her
school.
1) In spite of 2) Thanks to 3) Including 4) Counting on

22. Dyslexia, .................... is common among Asians, is a reading disorder that goes on even with
good schooling and normal or even above-average intelligence. It’s a handicap that affects
up to one in five school children in the US.
1) which 2) what 3) where 4) that

23. A vacation does for a person .................... .
1) what sharpened knife does 2) who is sharpened as a knife
3) is sharpening him as a knife 4) what sharpening does for a knife

24. Tensions within the factory workers are dying down, becoming a good sign for the owners.
.................... as the manager has announced to leave the factory to form a new one.
1) However, a new issue is boiling up
2) In fact, this situation is becoming worse
3) The opposite sign is that anything has gone wrong
4) On the contrary, this situation seems to be less serious

Traditionally, puppet performances are based on stories adapted from classic Thai literature,
such as ‘Phra Apaimanee.’ This time, .........25......... the Ramayana episode will be made into a full
show.

“Since .........26......... Thai students learn about ‘Miyarab War’ from the Ramayana, I think
audiences, especially students, can easily understand the story and would enjoy a classic epic
.........27......... form of art besides the textbook,” said Pisut Yangkhiewsod, the famed puppet
theatre’s head.

According to Pisut, a puppet requires three manipulators, or puppeteers: .........28......... for the
neck and one arm, another for the feet, and yet another for the other arm. The puppet controllers
.........29......... traditional Thai dance skills, especially ‘Khon’ and Thai drama. On stage, the trio
must .........30......... . As they work together to portray a single character, they must create
harmony among .........31......... and with the puppet. They must express their movements and
feelings through a lifeless doll. .........32......... for the puppets? “I’m interested in making a
performance about the origin of planets, based on .........33.........,” Pisut said. “I want to explain
why people who were born .........34......... different times have different personalities.”
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25. 1) consequently 2) furthermore 3) therefore 4) however
26. 1) almost 2) most 3) mostly 4) the most
27. 1) in another 2) about the 3) of other 4) with a
28. 1) the one 2) other 3) one 4) the other
29. 1) should display 2) ought to practice 3) prefer to show 4) must have
30. 1) show their skills 2) be synchronized 3) get ready 4) move quietly
31. 1) their 2) himself 3) them 4) themselves
32. 1) What’s next 2) How do you do 3) What is it 4) When will it be
33. 1) astronomy 2) archeology 3) astrology 4) anatomy
34. 1) on 2) at 3) in 4) by

Error Identification
Directions :  Choose the error in one of the underlined parts in each

sentence.
35. Galaxies of stars have been found as far away as five-billions-light years from Earth.

1) 2) 3) 4)

36. The distribution of algae is often used as indicator of river water pollute.
1) 2) 3) 4)

37. The foundation of every male/female relationship is based on the man provides for the
1) 2) 3)

woman and making her feel secure.
4)

38. Nancy didn’t sleep well because of the thunder, and her sister didn’t, too.
1)    2)  3)  4)

39. The number of car accidents have increased by ten percent over the last year.
1) 2) 3)  4)

40. Prices are more higher at certain seasons and holiday times than at other times of the year.
1) 2) 3)  4)

41. If we had paid our workers better, they wouldn’t left the company last month.
1) 2) 3)  4)
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42. The discussion should limited to more funds to fight against the Bird Flu.
1) 2)

The emphasis should be at the prevention measures on the government’s policies.
3) 4)

43. The education reform won’t make any difference unless the teachers as well as the
 1) 2) 3)

students actively cooperated with the Ministry of Education.
4)

44. Sometimes it isn’t matter whether the teacher-centred or the student-centred method
1) 2)

is applied since no single teaching technique is considered perfect.
3) 4)

45. Can you suggest how to make people aware of their culture identity while leading
1)  2) 3) 4)

their lives in this globalised world?
46. We are professional teachers of Thai who offer you, beginner, intermediate and

1)  2)
advanced classes included preparation for Ministry of Education examination.

3)  4)

47. We are looking for an investor to active participate in further developing the sales
1)  2) 3)  4)

and marketing of our products.
48. The house fell into disrepair until a restoration fund set up.

1) 2)  3) 4)

49. We interested in a poster, the message is abundantly clear that this must be a charity
1) 2) 3) 4)

concert.
50. Because of her tight schedule in Thailand, Miss Universe 2004 had time to do something

 1) 2) 3)
      related to her homeland, Australia.

 4)
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เฉลย

1. 2) 2. 3) 3. 1) 4. 2) 5. 4) 6. 2) 7. 3) 8. 1) 9. 1) 10. 3)
11. 4) 12. 3) 13. 1) 14. 2) 15. 4) 16. 4) 17. 2) 18. 2) 19. 2) 20. 2)
21. 1) 22. 1) 23. 4) 24. 1), 2) 25. 4) 26. 2) 27. 1) 28. 3) 29. 4) 30. 2)
31. 4) 32. 1) 33. 3) 34. 2)
35. 3) แกเปน billion เพราะเปน compound adj.
36. 4) แกเปน pollution เพราะอยูในตําแหนงคํานาม
37. 3) แกเปน providing เพราะกฎ parallelism
38. 4) แกเปน either
39. 2) แกเปน has increased เพราะ The number of  + Nพหูพจน + Vเอกพจน

40. 1) แกเปน higher
41. 3) แกเปน wouldn’t have left เพราะกฎ if clause
42. 1) แกเปน should not be limited to เพราะกฎ passive voice
43. 4) แกเปน cooperate เพราะอยูในตําแหนงคํากริยา
44. 1) แกเปน it doesn’t matter
45. 3) แกเปน cultural
46. 3) แกเปน including
47. 2) แกเปน actively เพราะอยูในตําแหนง adv.
48. 4) แกเปน was set up เพราะตองเปน passive voice
49. 1) แกเปน are interested
50. 1) แกเปน Despite
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3. การทําขอสอบประเภทความเขาใจในการอาน

3.1 คําศัพทที่ควรรู
dislike, disgust, loathing ................................................................. ไมชอบ/รังเกียจ
pleased, delighted, satisfied...........................................................พอใจ
means, measure, method................................................................ วิธีการ
face, confront, encounter ................................................................ เผชิญหนา/เผชิญปญหา
assault, attack.................................................................................... โจมตี
prefer, favour ......................................................................................ชอบ
duty, function.....................................................................................หนาท่ี
awful, terrible, horrible ....................................................................แยมาก
fabulous, fantastic, terrific, marvellous splendid.......................ดีมาก
conserve .............................................................................................. รักษา, อนุรักษ
preserve ............................................................................................... เก็บรักษา
reserve ................................................................................................. จอง
interrupt, interfere, intervene.........................................................ขัดจังหวะ แทรกแซง
respire ..................................................................................................หายใจ
inspire ..................................................................................................ดลใจ, บันดาลใจใหทํา
aspire....................................................................................................ตองการ
convenient ..........................................................................................สะดวก
comfortable .........................................................................................สบาย
enormous, gigantic, immense, tremendous, massive, vast ... ใหญ
event, incident ................................................................................... เหตุการณ
realize, aware, percept .................................................................... รับรู
common, regular, ordinary .............................................................ปกติ, ธรรมดา
cure, heal, remedy ............................................................................ รักษา
ruin, destroy, destruct, damage .................................................... ทําลาย, เสียหาย
contribute............................................................................................ชวยเหลือ
distribute .............................................................................................กระจาย, แจกจาย
ponder, consider................................................................................ พิจารณา
decide, determine, make up my mind........................................ตัดสินใจ
discuss .................................................................................................อภิปราย
argue, dispute .................................................................................... โตแยง
gloom, distress, depress.................................................................. โศกเศรา



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ________________________________ ภาษาอังกฤษ (81)
2008

doubt, wonder, suspect...................................................................สงสัย, ประหลาดใจ
peril, danger, hazard, risk, harm, jeopard...................................อันตราย
eager, enthuse ...................................................................................กระตือรือรน
habit .....................................................................................................นิสัย
habitat.................................................................................................. ท่ีอยู, ท่ีอยูของสัตว 2 พืช
dwelling, residence........................................................................... ท่ีอยู, ท่ีพักอาศัย
border, territory..................................................................................ขอบเขต, เขตแดน
elect, select......................................................................................... เลือก
build, erect, construct...................................................................... สราง
eliminate, get rid of, eradicate ...................................................... กําจัด
hope, expect, anticipate..................................................................หวัง, คาดหวัง
despair, disappoint ...........................................................................หมดหวัง
all, whole, entire, total..................................................................... ท้ังหมด
focus, emphasis, concentrate ........................................................ รวม, เนน
state, cite, mention........................................................................... พูด
hire, employ........................................................................................ จาง, การวาจาง
emigrate, immigrate .........................................................................อพยพ
endure, tolerate .................................................................................อดทน
exclude ................................................................................................ ไมรวม
include ................................................................................................. รวมอยูดวย
abroad, overseas, foreign ................................................................ตางประเทศ
exit........................................................................................................ทางออก
exist, survive ......................................................................................มีอยู, มีชีวิตอยู
extinct ..................................................................................................สูญพันธุ
exhaust ................................................................................................ เหนื่อยแทบหมดแรง
erupt, explode, burst ........................................................................ ระเบิด
equipment, instrument .................................................................... เครื่องมือ
manager, administrator, executive............................................... ผูจัดการ, ผูบริหาร
improve, develop............................................................................... พัฒนา, ทําใหดีขึ้น
object, obstruct, contradict ............................................................ คัดคาน, ไมเห็นดวย
approve, agree ................................................................................... เห็นดวย
power, energy, force ........................................................................พลัง, อํานาจ
firm, company....................................................................................บริษัท
factory, plant ...................................................................................... โรงงาน
agriculture........................................................................................... เกษตร
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industry................................................................................................อุตสาหกรรม
give up, quit....................................................................................... เลิก
give in, surrender..............................................................................ยอมแพ
cancel, call off.................................................................................... ยกเลิก
postpone, put off............................................................................... เลื่อนเวลา
ignore, neglect ...................................................................................ละเลย
advise, suggest, recommend, propose ........................................แนะนํา, เสนอแนะ
important, significant .......................................................................สําคัญ
necessary ............................................................................................ จําเปน
initiate .................................................................................................. เริ่ม
imitate, copy ...................................................................................... เลียนแบบ
enough, adequate, sufficient.......................................................... เพียงพอ
proper, suitable, appropriate .......................................................... เหมาะสม
increase, raise .................................................................................... เพ่ิมขึ้น
decrease, reduce ...............................................................................ลดลง
instead, replace .................................................................................แทนท่ี
council..................................................................................................สภา
institute................................................................................................สถาบัน
society, association...........................................................................สมาคม
organization........................................................................................ องคการ
request, ask, beg...............................................................................ขอ
require.................................................................................................. กําหนด
inquire..................................................................................................ถาม
launch, start........................................................................................ เริ่ม, ปลอยออกไป
approach.............................................................................................. เขาใกล
judge.....................................................................................................ตัดสิน, ผูพิพากษา
justice, fair .......................................................................................... (ความ) ยุติธรรม
verdict .................................................................................................. คําตัดสิน
jury (jurors)..........................................................................................คณะลูกขุน
court .....................................................................................................ศาล
witness.................................................................................................พยานบุคคล
evidence ..............................................................................................หลักฐาน
locate, situate.....................................................................................ตั้งอยู
lucky, fortunate.................................................................................. โชคดี



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ________________________________ ภาษาอังกฤษ (83)
2008

contain .................................................................................................บรรจุ
maintain............................................................................................... บํารุงรักษา
sustain..................................................................................................คงอยูย่ังยืน
moral .................................................................................................... ศีลธรรม
morale .................................................................................................. ขวัญกําลังใจ
look .......................................................................................................ดู, มองดู
watch ................................................................................................... เฝาดู
stare...................................................................................................... จอง
observe ................................................................................................สังเกต
glance................................................................................................... ชําเลือง
notice ................................................................................................... เห็นไดชัดเจน
clear, obvious, vivid.......................................................................... ชัดเจน
chance, occasion, opportunity....................................................... โอกาส
happen, occur, take place .............................................................. เกิดขึ้น
problem, ordeal, trouble ..................................................................ปญหา
beat, win, overcome, conquer .......................................................ชนะ
perform, act, show............................................................................แสดง
temporary............................................................................................ ช่ัวคราว
permanent...........................................................................................ถาวร
contemporary ..................................................................................... รวมสมัยเดียวกัน
modern, up to date .......................................................................... ทันสมัย
old fashion, out of date ...................................................................ลาสมัย
fix, repair, mend................................................................................ซอม, การซอมแซม
solve, cope, with ............................................................................... แกปญหา
delight, pleased, satisfy...................................................................พอใจ
protect.................................................................................................. คุมครองใหอยูดี
prevent.................................................................................................ปองกันไมใหเกิด
process, procedure............................................................................กระบวนการ
project, plan, scheme.......................................................................แผน, การเตรียมการ
property, treasure..............................................................................ทรัพยสิน
give, provide, allocate...................................................................... จัดให
profit, benefit...................................................................................... รับผลประโยชน
connect, link....................................................................................... เช่ือมตอ
contract, deal .....................................................................................ขอตกลง, สัญญา
attract...................................................................................................ดึงดูดใจ
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attack, assault.................................................................................... โจมตี, ตอสู
impress, appreciate ..........................................................................ประทับใจ
persuade, convince........................................................................... ชักจูง
strict, limit........................................................................................... เขมงวด, จํากัด
scare, frightful, terrified ...................................................................กลัว
separate, divide .................................................................................แบงแยก
alter, vary, convert, change, shift ................................................. เปลี่ยนแปลง
search, look for, find out, seek...................................................... คนหา
research ............................................................................................... วิจัย
demand................................................................................................ตองการ (อุปสงค)
supply...................................................................................................ตอบสนองความตองการ (อุปทาน)
reply, answer, respond ....................................................................ตอบ 
response ..............................................................................................ตอบสนอง
responsible, responsibility............................................................... รับผิดชอบ
delegate, representative ..................................................................ตัวแทน
increase, raise .................................................................................... เพ่ิมขึ้น
decrease, reduce, diminish, lessen, dwindle ............................. ลดลง
hardly, rarely, scarcely.....................................................................หายาก, ไมคอยมี
sauce ....................................................................................................น้ําจ้ิม
(re) source ........................................................................................... แหลงขอมูล (ทรัพยากร)
moderate, average ............................................................................ปานกลาง, เฉลี่ย
hide, cover, conceal .........................................................................ปกปด, ปดบัง
reveal, discover.................................................................................. เปดเผย
travel, trip, journey ........................................................................... เดินทาง
reward, award, prize ........................................................................ รางวัล
analysis ................................................................................................ วิเคราะห ( )

synthesis..............................................................................................สังเคราะห ( )

diagnosis ............................................................................................. วินิจฉัยโรค
contest, compete...............................................................................แขงขัน
temper, mood, emotion ...................................................................อารมณ
try, attempt, effort, endeavour.......................................................พยายาม
quite, rather........................................................................................คอนขาง
approximately .................................................................................... โดยประมาณ
influence, affect .................................................................................มีอิทธิพล
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invest ..................................................................................................ลงทุน
investigate ..........................................................................................สืบสวนสอบสวน
fact, real, actual.................................................................................จริง, ความเปนจริง
fake, fraud...........................................................................................หลอก, ปลอม
accuracy .............................................................................................. ถูก
wrong, false ........................................................................................ ผิด
purpose, aim....................................................................................... จุดประสงค
target, goal.......................................................................................... เปาหมาย
transit, transport................................................................................ขนสง
transmit ...............................................................................................สงผาน
transform ............................................................................................. เปลี่ยนแปลงไป
transfer................................................................................................. โอนยาย
punctual...............................................................................................ตรงเวลา
puncture .............................................................................................. เจาะรู
recall, remember, memorize........................................................... จําได
get, receive, obtain, acquire........................................................... ไดรับ
various, variety ..................................................................................หลากหลาย
typical, routine................................................................................... ทําเปนปกติ
achieve, accomplish, carry out, succeed.................................... ทําใหสําเร็จ
release, emit .......................................................................................ปลอย
relieve, alleviate.................................................................................ผอนคลาย, บรรเทาลง
speed, accelerate .............................................................................. เรงใหเร็ว
assess, evaluate.................................................................................ประเมินคา
surprise, astonish, amaze................................................................ประหลาดใจ
savage, violent, severe .................................................................... รุนแรง
avoid, escape, flee, evade...............................................................หลบหลีก, หลีกเลี่ยง
stimulate, urge...................................................................................กระตุน
myth, legend, tale ............................................................................. เรื่องเลา
mystery (ious) .................................................................................... เรื่องลึกลับ
garbage, rubbish, junk.....................................................................ขยะ, สิ่งท่ีไรคา
willing .................................................................................................. เต็มใจ
reluctant .............................................................................................. ไมเต็มใจ
audience, spectator, viewer ........................................................... ผูดู, ผูชม
reason................................................................................................... เหตุผล
cause, affect ....................................................................................... เปนเหตุให
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result, effect........................................................................................ผลท่ีเกิดขึ้น
current..................................................................................................กระแสน้ํา, ปจจุบัน
currency...............................................................................................กระแสเงิน, สกุลเงิน
confuse, bewilder..............................................................................สับสน
complex, complicated ...................................................................... ซับซอน, ยุงยาก
disturb, bother, annoy ..................................................................... รบกวน
fine........................................................................................................คาปรับ
fare........................................................................................................คาโดยสาร
fee .........................................................................................................คาธรรมเนียม
vow, pledge, promise.......................................................................สัญญา
disease ................................................................................................. โรค, เช้ือโรค
herb, herbal ........................................................................................สมุนไพร
ailment, sickness, illness.................................................................ปวย, ไมสบาย
epidemic, outbreak, pandemic ...................................................... เก่ียวกับการระบาดของโรค
hygiene ................................................................................................สุขอนามัย
depress, distress, gloom, grief, mourn ........................................ เศรา
injury, wound .....................................................................................บาดเจ็บ
stress, tension ....................................................................................ตึงเครียด
bleeding............................................................................................... เลือดไหล
infect .................................................................................................... ติดเช้ือ
fever, temperature ............................................................................ เปนไข
loss of appetite .................................................................................. ไมอยากอาหาร
drowsy ................................................................................................. งวงซึม
inflammation.......................................................................................อักเสบ
urination ..............................................................................................ปสสาวะ
diarrhea................................................................................................ทองเสีย
irritate...................................................................................................หงุดหงิด, ระคายเคือง
nervous ................................................................................................ กังวล, ประสาท
rash, itchy ........................................................................................... ผ่ืนคัน
swollen.................................................................................................บวม
vomit ....................................................................................................อาเจียน
nasal, congestion .............................................................................. คัดจมูก
metabolism ......................................................................................... ระบบเผาผลาญอาหาร
digestion.............................................................................................. ระบบการยอยอาหาร
supplementary food..........................................................................อาหารเสริม
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nutrition (ist)....................................................................................... โภชนาการ
extract.................................................................................................. สกัด
patient..................................................................................................คนไข, อดทน
prescription......................................................................................... ใบสั่งยา
microbe, germ.................................................................................... จุลินทรีย
bacteria................................................................................................แบคทีเรีย
virus...................................................................................................... ไวรัส
fungus .................................................................................................. เช้ือรา
organs ..................................................................................................อวัยวะ
arteries ................................................................................................. เสนเลือด
bladder .................................................................................................กระเพาะปสสาวะ
immune................................................................................................ภูมิคุมกัน
bowel....................................................................................................ลําไส
throat....................................................................................................คอ
skull ...................................................................................................... กะโหลก
cardiac ................................................................................................. เก่ียวกับหัวใจ
prostate................................................................................................ตอมลูกหมาก

3.2 เทคนิคการเดาความหมายศัพท

การเดาความหมายศัพท

ข.
จากการวิเคราะหคํา
(word analysis)

ก.
จากตัวช้ีแนะในบริบท

(context clues)

ค.
จากรูปภาพประกอบ
(non-linear text)

เครื่องหมาย

(punctuations)
วรรคตอน

คําเช่ือมหรือ

(signal words
ขอความแวดลอม

or context)

สวนเติมหนาคํา
(prefixes)

รากศัพท
(roots)

สวนเติมหลังคํา
(suffixes)
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ก. การเดาความหมายศัพทจากตัวชี้แนะในบริบท ดังนี้
1. เดาจากเครื่องหมายวรรคตอน ไดแก , (comma) –– (dash)  : (colon)  ; (semicolon)  ( )

(parentheses)  ซ่ึงชวยใหผูอานเดาความหมายศัพทหรือขอความท่ีอยูหนาและหลังเครื่องหมายเหลานี้     
มีความหมายคลายกัน  ขยายความซึ่งกันและกัน หรือเปนไปในแนวเดียวกัน

Ex. People believed in fairies  -- good and bad spirits that had magical powers.
2. เดาจากตัวช้ีแนะ และคําเช่ือม ไดแก
* ตัวช้ีแนะบอกความหมาย (Definition) เชน mean, define, refer to, be called, is, am, are, was,

were, etc.
Ex. Ecology  is defined as the study of the interactions between organisms and their environment.
* คําเช่ือมบอกความหมายคลาย (Similarity) เชน as, like, in the same way, etc.
Ex. John inheried  $10 from his father, he gave it to me. In the same way Sam received $50                  

from his mother, he gave it to children foundation.
* คําเช่ือมบอกความหมายที่ขัดแยง (Concession) เชน though, although, however, nevertheless,

while, whereas, on the other hand, but, on the contrary, still, etc.
Ex. I was timorous  when I began my speech, but I felt less and less afraid later.
* คําเช่ือมแสดงการใหตัวอยาง (Exemplification) เชน for example, for instance, such as, e.g., etc.
Ex. There are several characteristics of a loquacious  person. For instance, he or she repeats                       

phrases and usually doesn’t know when to stop talking.
* คําเช่ือมแสดงการเปนเหตุเปนผล (Cause and Effect) เชน (บอกสาเหตุ) because, because of, due to,

so that, (บอกผลลัพธ) thus, therefore, hence, consequently, so, as a result, etc.

Ex. The flowers are languishing  now because of the heat, lack of rain.
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ข. การเดาจากการวิเคราะหคํา โดยดูจาก Prefixes, Roots และ Suffixes ซึ่งแสดงในรูป
ตารางไดดังนี้

ตารางที่ 1  Prefixes

Prefix Meaning Example
a atypical
un unsuccessful
im immobile
in incredible
dis disagree
il illogical
ir

ไม

irregular
re อีกครั้ง rewrite
ante, pre, ex, fore กอน antedate, predict,

ex-husband, foretell
post หลัง postgraduate
co, com coincident
syn synchronize
sym

รวมดวย
symmetry

multi multipurpose
poly หลากหลาย polyglot
anti, contra, counter ตอตาน antisocial, contradict, counteract
bene ดี benefit
bi, di, duo สอง bicycle, dialogue
mal ไมดี malfunction
de ลดลง deforest
inter ระหวาง international
intra ภายใน intrapersonal
micro, mini เล็ก microscope
max, mag ใหญ maximum
mis ผิดพลาด mistake
mono, uni หนึ่ง monologue, uniform
tri สาม triangle
sub, vice ภายใต, รอง submarine, vice president
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ตารางที่ 2  Roots

Root Meaning Example
astro ดวงดาว, อวกาศ (star, space) astronomy, astrology
anthropo มนุษย (man) anthropology
auto ดวยตัวเอง (self) automobile
audi ไดยิน auditorium
bio ชีวิต (life) biology
chron เวลา (time) chronology
cycle วงกลม (circle) recycle
derm ผิวหนัง (skin) dermatologist
dent ฟน dentist
dict พูด (say) predict
fact ทํา (make) manufacture
geo พ้ืนดิน (earth) geology
graph, scrib เขียน (write) biography
hetero แตกตาง (different) heterogeneous
homo เหมือน (same) homogenized
hydro, aqua น้ํา (water) hydrogen, aquatic
liter ตัวอักษร literate, literature
log, logy เรียน (study) biology
lum แสง illuminate
meter วัด (measure) thermometer
mit, miss สงผาน (send) transmit
phon เสียง (sound) phoneme
psycho จิตใจ (mind) psychology
spec, scope, vis เห็น (see) telescope, vision, spectacle
spir หายใจ (breath) respiration
tele ไกล (far) telescope



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ________________________________ ภาษาอังกฤษ (91)
2008

ตารางที่ 3  Suffixes

Suffix Part of speech Example
_ly adverb (อยาง ...) fortunately
_ify beautify
_ize verb (ทําให ...) vaporize
_ful, _less careful
_ble comfortable
_ous serious
_ive active
_ish foolish
etc.

adjective
(มีลักษณะ, เก่ียวกับในทาง ...)

_ship scholarship
_tion situation
_ment development
_dom kingdom
_hood childhood
_ness sickness
_ance, _cy, _sm performance
etc.

noun (การ, ความ ...)

_ee, _er, _or, _ist, _ese
etc.

noun
คน, สิ่งของท่ีเปนผูกระทํา ...

employee, employer,
sailor, typist

3.3 เทคนิคการทําขอสอบความเขาใจในการอาน
 การทําขอสอบความเขาใจในการอาน

(Reading Comprehension)

 สรรหาคําตอบ
โดยตีความหมายของคาํ (Key words) ในคาํถามหรือในตัวเลอืกทีน่าสนใจวาเกีย่วของสมัพนัธกบัคาํสาํคญั

ในเนือ้เร่ืองทีบ่รรทดัใดแลวทาํความเขาใจขอความนัน้ใหชดัเจนกอนเลอืกคาํตอบ

สํารวจเนื้อหา
โดยการอานคาํถามและบทอานคราวๆ

สรุป
โดยสรุปใหไดวาบทอานเกีย่วกบัใครทาํอะไร อยางไร เพือ่อะไร
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3.4 แนวขอสอบ
BEETLE BAILEY

1. When a person says that he/she smells the roses ; he/she means to say that he/she
................... .
1) is struggling in order to be successful 2) is successful and happy
3) is going to have short life 4) is about to stop doing the job

2. A “saying” in second scene is the same as a ................... .
1) speech 2) description 3) mission 4) proverb

3. According to the cartoon, Zero is ................... .
1) very optimistic and hopeful 2) ignorant and cheerful
3) in despair of something 4) happy and helpful

Currency : Dollar Against the Yen

Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun.

120
115
110
105
100
95

4. This graph shows ....................
1) a six-month comparison of dollar-yen conversion rates.

 2) the price of Japanese commodities.
3) the value of the dollar against all currencies.
4) an annual highlight of currency rates.

5. In what month were there several fluctuations?
1) January 2) February 3) April 4) June



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ________________________________ ภาษาอังกฤษ (93)
2008

6. Based on what the man is wearing, we can assume that he is a/an .................... .
1) Viking 2) Roman
3) Indian 4) Arabian

7. Why did the man say: “If you don’t mind, I’ll just stand”? It is because .................... .
1) he does not mind sitting
2) he prefers standing to sitting
3) he can’t wait to see the doctor
4) he is afraid he might hurt himself

What is this life, full of care,
We have no time to stand and stare?

No time to see in broad daylight
Streams full of stars like skies at night

8. What is the picture this poem has painted?
1) a man standing by himself
2) a dark sky with lots of stars
3) beautiful streams sparkling during the daytime
4) stars shining brightly in broad daylight

9. What is the poet’s message to the reader?
1) We should lead a careful life.
2) We must not pollute our streams.
3) We must work hard during the day.
4) We should take time off to enjoy nature.

10. What is the tone of the poem?
1) satirical 2) sarcastic
3) argumentative 4) persuasive
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1 You will be amazed by the quality of the sound you hear with the EarMate-63. Its superior
Class D circuitry gives you a clearer, more natural sound with less distortion. You will also
find that your batteries last twice as long with Class D circuitry, so you spend half as much
on batteries.

5 For less than $300 with an introductory offer, you can try this revolutionary hearing aid for
yourself. You can be assured that quality is not sacrificed. Compare the EarMate to hearing
aids selling for more than $1,000 and decide for yourself which works best for you. You can
try the EarMate-63 risk-free for 45 days in your own home!

You can request free information by calling toll-free: 1-800-843-3773 dept. 86-519 or
10 writing to: Hearing Help Express 105 N First St. Dept 86-519, DeKalb, IL 60115

11. Who is most likely to be interested in this product?
1) opticians 2) hearing-aids users
3) electrical engineers 4) shoppers for new products

12. What makes the Ear-Mate-63 a higher quality product?
1) long size batteries 2) an economical size
3) Class D circuitry  4) sound distraction equipment

13. How long can you test the Ear-Mate-63 before paying?
1) half a month 2) a month and a half
3) about a month 4) about 2 months

14. What is true about the Ear-Mate-63?
1) It is cheaper than other products of the same kind.
2) It is more expensive but its quality is much better.
3) It is about the same price but its quality is far better.
4) It is about the same price and quality but it offers a better service.

15. Which section in a magazine can you find this article?
1) social section 2) international news
3) advertisement 4) entertainment
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1 A bomb went off under my bed the other morning. It was early on a grey Tuesday when                       
I heard a flock of ambulances somewhere near my Left Bank street, making that forlorn,
politely insistent two-note bleating all Paris ambulances make. I went downstairs and
outside and found_ nothing. The street sweeper with the green plastic broom was

5 sweeping; the young woman who keeps the striped pajama boutique across the street was
reading her Paul Auster novel. (“You left New York for Paris?” she demanded incredulously
when I introduced myself not long ago.) Only in the early afternoon, when Le Monde came
out, did I realize that the Islamic terrorists who are now working in Paris had left a bomb in    
an underground train and that, give or take a few hundred yards, it had gone off beneath

10 the second-floor refuge on the Left Bank that my wife and I had found this summer, after a
long search. The ambulances were heading for the Gare d’Orsay, where the wounded were
being taken.

16. Why did the narrator run down to the street?
Because he .................... .
1) saw the explosion 2) had a bad dream
3) heard the ambulances 4) wanted to see the left bank street

17. What does the word “incredulously” imply about the young woman?
It implies that she was .................... .
1) excited to meet the narrator
2) unfriendly towards the narrator
3) surprised that the narrator came to Paris
4) curious about the narrator’s hometown, New York

18. Where did the explosion occur?
1) right under the narrator’s bed 2) on the second floor
3) in an underground train 4) near Gare d’Orsay

19. According to the passage, how did the narrator spend part of his summer?
By .................... .
1) working in New York 2) looking for an apartment
3) meeting his relatives 4) looking for a job

20. From which of the following sources did the narrator learn about the bomb?
He learned about it from .................... .
1) the street sweeper 2) the shop keeper
3) television news 4) an afternoon newspaper
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1 Dear Crazy : The American Psychology Association reported that 40% to 60% of men
who abused their female partners also abused their children. Is this the kind of atmosphere
in which you want your children? Is this the kind of atmosphere in which you want your
children raised? Your husband’s refusal to seek marriage counseling indicates that he has no

5 intention of changing his pattern. It’s bad enough that he takes his hostility out on you
daily. But for him to take pleasure in making your daughter cry is sick.

Please don’t let your husband’s refusal to go for counseling deter you from getting
professional help to aid you in deciding how best to protect yourself and your children. Cruel
words erode the self-esteem like the ocean eats away the shore. And for children to be

10 exposed to it day after day can cause lifelong damage.

21. Where is the letter from?
1) an advice column
2) a social issue feature
3) a commentary column
4) an opinion and analysis section

22. Why did the counselor write this letter? She wrote it in response to .................... .
1) a woman abused by her husband
2) a man who regularly abuses his wife
3) all people who read her letter except Crazy
4) all people who have crazy men in their families

23. Which of the following is the sentence that best concludes the counselor’s answer?
1) Don’t tolerate abuse.
2) Divorce is the best way.
3) Professionals can’t help.
4) Children must come first.

24. Which of the following is what we CANNOT learn from this case?
1) Still water runs deep.
2) Life is not a bed of roses.
3) The squeaking wheel gets oiled.
4) Necessity is the mother of invention.

25. Which of the following means to “wear away gradually”?
1) erode 2) abuse
3) deter 4) expose
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The collection of odd planets discovered in distant solar systems has gotten stranger, even
frightening. That’s the assessment of planet hunter Geoffrey Marcy of the University of California,
Berkeley, after finding a gargantuan planet 17 times as massive as Jupiter.

The “whopper” planet, orbiting a sun-like star in the constellation Serpens, is twice as
massive as any other planet ever found. It has confounded theorists who did not think planets
could form on such a scale.

The whopper might be a brown dwarf star, insufficiently hot for fusion to have ignited it,
says R. Paul Butler of the Carnegie Institution of Washington, D.C. Yet it orbits close enough to
the central star - - at a distance about three times the distance from Earth to the sun - - in an
area where planets normally form. Gravitational disturbances would make it difficult for a brown
dwarf star to form that close to another star.

The giant could be a new class of object entirely, Butler says. “I can’t wait until the
theorists explain these things to us,” he adds.

Using the Keck telescope in Hawaii, Marcy’s team also detected a second planet orbiting the
same star HD168443. The planet has about seven Jovian masses. Astronomers infer a planet’s
existence by detecting the tiny wobble in the star that is generated by the planet’s gravitational tug.

In a separate search, Marcy and Butler found the first planets orbiting a red dwarf star, a
common type of star about one-third the mass of the sun. Studying the red dwarf Gliese 876,
they discovered one planet with twice the mass of Jupiter, and another with about one-half
Jupiter’s mass. The new discoveries bring to 59 the number of extrasolar planets identified.

26. What is the main idea of this article?
1) the formation of whopper planets
2) the various sizes of whopper planets
3) the orbit patterns of whopper planets
4) the increasing number of whopper planets

27. Who could possibly be the writer of this article?
1) an astronaut 2) an astrophysicist
3) a physiologist 4) a nuclear physicist

28. Why was the article written?
1) to make an argument 2) to clarify the truth
3) to report new discoveries 4) to make a comparison

29. Where were the whopper planets discovered?
1) in our solar system 2) in distant solar systems
3) in the constellation Serpens 4) around the area of the central star
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30. Why did whopper planets cause some confusion among theorists?
1) because of their sun-like orbit
2) because of their unknown origin
3) because of their fusion-ignition reaction
4) because of their considerably massive size

31. Why is it difficult for a brown dwarf star to form near other stars?
1) because of its seven jovial masses
2) because of insufficient heat for fusion
3) because of the gravitational disturbances
4) because of its close orbit to the central star

32. What evidence do the astronomers use to confirm a planet’s existence?
1) the gravitational tug
2) a slight detected wobble
3) the picture from a telescope
4) the gravitational forces between planets

33. What is NOT true about whopper planets?
1) Some have different colors.
2) Some planets are frightfully massive.
3) Their new discoveries are increasing.
4) They can form themselves in many conditions.

34. Who is NOT likely to make use of this article in their profession?
1) a biophysicist
2) a high school student
3) a documentary producer
4) an editor of a science magazine

35. What is the biggest size of a whopper planet as stated in the article?
1) one-third the mass of the sun
2) 3 times bigger than the Earth
3) 17 times bigger than the Jupiter
4) 7 times smaller than Jupiter
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36. What is double the total saturated fat of sunflower oil?
1) palm oil 2) corn oil 3) soybean oil 4) peanut oil

37. What are recommended daily grams of total fat and saturated fat for active men and teen
boys?
1) 53/17 2) 93/31 3) 73/24 4) 83/29

38. How many times is coconut oil greater in the percentage of total saturated fat than chicken
fat? It is almost .................... .
1) two 2) four 3) three 4) five
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39. According to the fat statistics, which of  the following statements is FALSE?
1) Active men can take in more fat than active women.
2) Active women can take in the same amount of fat as teen girls.
3) The recommended daily grams of fat for teen girls and children are different.
4) The total intake of saturated fat for women should be much less than that for teen boys.

40. In reference to the given figures, fat from which of the following has the highest level of
saturated fat?
1) cows 2) pork 3) sheep 4) chickens

Prince Andrew, fourth in line to the
British throne, faces a probe into his travel
expenses by the government’s spending
watchdog, London’s Times newspaper said
yesterday.

Andrew clocked up £325,000 (Bt24
million) in flights last year, Buckingham
Palace accounts show. This reportedly
included almost £11,000 for two Royal Air
Force flights to play golf at Saint Andrews in
east Scotland, where he is captain, -Agence
France-Presse.

PRESIDENT VLADIMIR PUTIN MAY BE A
nuisance to the West, but Russians approve of
him. Russia is experiencing economic growth,
is paying its debts and is a growing influence
in world politics. Compared with the era of
Boris Yeltsin, today Russia shows overall
improvement. And certain individuals who
became billionaires by robbing the public are
facing justice. Putin will probably amend the
constitution so he can run for a third term,
and Russians will overwhelmingly re-elect
him. If that’s not democracy, what is?

DIMITRIS RAPTIS
West Chester, U.S.

If your cholesterol levels keep going up no
matter what you eat, don’t get
discouraged_it could be the season, not your
diet, that’s at fault. A new study published in
the Archives of internal Medicine found that
cholesterol levels naturally fluctuate
throughout the year. Researchers at the
University of Massachusetts Medical Center in
Worcester tracked 517 healthy people for a
year and found that their cholesterol levels
tended to rise in cooler months and fall in
warmer months. The biggest changes
occurred in those with elevated cholesterol,
and in women. 

-By Lisa McLaughlin

The US Federal Reserve boosted the key
short-term interest rate by one-quarter of a
percentage point on Wednesday, its first rate
increase in four years, in an attempt to keep
the US economy and inflation on an even
keel.

Fed chairman Alan Greenspan and his
Federal Open Market Committee colleagues-
the group that sets interest-rate policy in the
United States-increased the federal funds rate
to 1.25 per cent. The funds rate, the Fed’s
primary tool for influencing economic activity,
had been at 1 per cent, a 46-year low, for a
year. Details: [11B]
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Israel’s High Court ruled yesterday that
the country’s next general election should be
held in 2006, a year earlier than planned.

The decision ended a complicated legal
battle that erupted over the length of the
current parliament’s term after a procedural
error was made several months ago in
amending election legislation.
-Reuters.

41. In the next two years, what will Israel do?
1) revise its election legislation 2) hold the country’s general election
3) make a decision on its general election 4) change the policies in the next parliament

42. Which of the following shows that our cholesterol levels may depend on in a recent study?
1) age 2) sex 3) the diet 4) the season

43. What is the purpose of the US Federal Reserve when it raised its key interest rate?
1) boost economic growth 2) slow down economic growth
3) balance the economy and inflation 4) respond to the government’s policies

44. Who is Prince Andrew having problems with now?
1) the Royal Air Force 2) his golf team at Saint Andrews
3) the London Times’ newspaper 4) the government’s spending watchdog

45. In the near future, what may President Vladimir Putin do? He may .................... .
1) become an ally to the west
2) show interest in world politics
3) become a billionaire by robbing the public
4) amend the constitution to run for another term

เฉลย

1. 2) 2. 4) 3. 3) 4. 1) 5. 3) 6. 1) 7. 4) 8. 3) 9. 4) 10. 2)
11. 2) 12. 3) 13. 2) 14. 1) 15. 3) 16. 3) 17. 3) 18. 3) 19. 2) 20. 4)
21. 1) 22. 1) 23. 1) 24. 3) 25. 1) 26. 1) 27. 2) 28. 3) 29. 2) 30. 4)
31. 3) 32. 2) 33. 1) 34. 2) 35. 3) 36. 4) 37. 2) 38. 3) 39. 3) 40. 1)
41. 2) 42. 4) 43. 3) 44. 4) 45. 4)
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Reading 
 
บทนํา 
 กอนที่จะทําขอสอบสวนนี้ นักเรียนควรเขาใจทักษะการอานเปนภูมิหลังเพ่ือจะทําขอสอบไดดีและถูกตอง ได
คะแนนสูงๆ และสอบเขามหาวิทยาลัยไดสมปรารถนา 
 Reading skills หรือทักษะการอาน ถามองตามทักษะการเรียนรูภาษาแลวนับเปนทักษะที่ 3 ท่ีพัฒนาตอเนื่อง
จาก Listening และ Speaking หลังจาก Reading ก็เปนทักษะสุดทาย คือ Writing. 
 Reading ในขอสอบ O&A NETs วัดผลการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมปลายตามจุดประสงค     
มาตรฐานชวงช้ันท่ีกําหนดในหลักสูตรช้ัน ม.4-ม.6 อยางไรก็ดี ขอมูลจากนักภาษาศาสตรและงานวิจัยทางดานนี้ 
ก็เปนสิ่งท่ีครูและนักเรียนควรสนใจอานเพ่ิมเติมเพ่ือความรูและการเตรียมตัวในการสอบใหไดผลดีย่ิงขึ้น ในสวนนี้จะ
ยกตัวอยางความคิดและมุมมองของนักภาษาศาสตร 2 คน คนแรก คือ Douglas H. Brown (1994) 
 Brown, H.D. (1994) เปนนักภาษาศาสตร นักวิจัย และนักเขียนทางวิชาการชาวอเมริกัน เขากลาววา “A 
test of reading comprehension may consist of some questions following one or two paragraphs, a tiny 
sample of a second language learner’s total reading behavior.” (pp. 252-253) และ “A test is first         
a method... the method may be quite explicit and structured, as in a multiple-choice technique in 
which correct responses have already been specified by some “objective” means.” (p. 252) 
 ขอความตอนแรกท่ี Douglas H. Brown กลาว แปลวา “การทดสอบความเขาใจบทอานอาจประกอบดวย
คําถามท่ีถามเก่ียวกับเรื่องท่ีอานหนึ่งหรือสองยอหนา ขอสอบชนิดน้ีเปนตัวอยางเล็กๆ ท่ีสามารถบอกพฤติกรรมการ
อานของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองได” 
 ขอความท่ีสอง แปลวา “แบบทดสอบ (หรือขอสอบ) เปนข้ันตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนนี้กําหนดชัดเจน เชน ขอสอบ
ท่ีมีหลายตัวเลือก ขอสอบประเภทนี้ผูออกขอสอบกําหนดคําตอบที่ถูกตองตามจุดประสงคท่ีจะวัด (อยากรูวาผูเรียน
ควรรูอะไรบางตามท่ีหลักสูตรกําหนดก็ถามตามนั้น)” 
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 ทําไมคํากลาวนี้จึงสําคัญ 
 คํากลาวน้ีชวยใหครูผูสอนและนักเรียนเตรียมตัวในการสอบ เพราะบอกเปาหมายในการวัดผลการอาน ถา
เขาใจทฤษฎีเบ้ืองหลังการออกขอสอบแลว ท้ังผูสอนและผูเรียนก็จะเตรียมตัวไดถูกวาในขอสอบ กรรมการเขาตองการ
วัดอะไร ขอสอบจะมีคําถามอะไรไดบาง การคิด พินิจพิเคราะห ชวยใหพัฒนาทักษะ “Critical thinking” ไดดวย 
 จากคํากลาวน้ีพอสรุปไดวา ผูเรียนจะตองอานอยางมีเทคนิคและเขาใจสิ่งท่ีอาน ผูเรียนจึงตองศึกษา
จุดประสงคในการเรียนทักษะนี้ในระดับมัธยมปลายนอกเหนือจากการอาน text ท่ีเปนแบบเรียนแลววามีอะไรบางดวย 
เพราะขอสอบจะออกเพื่อวัดความเขาใจตามจุดประสงคนั้นๆ ขอสอบลักษณะหนึ่งท่ีมีแนนอน คือ multiple choice 
ขอสอบชนิดน้ีท่ีผานๆ มาจะกําหนด 4 ตัวเลือก และมีตัวเลือกเดียวท่ีถูกตองท่ีสุด 
 นักภาษาศาสตรอีกผูหนึ่งช่ือ Peter Afflerbach (Afflerbarh, (2002)) กลาววา “..., talented readers    
may evaluate the content and structure of a text for accuracy and  coherence, the style of the text, the 
legitimacy of claims made by an auther, and an author’s purpose (p.98)” ขอความน้ีแปลวา “... ผูอานท่ี
ฉลาดอาจประเมินเนื้อหาและโครงสรางของ text เพ่ือดูความถูกตอง เนื้อหาท่ีสอดรับกัน รูปแบบ การกลาวอาง และ
เปาหมายของผูเขียนได”  
 นัยสําคัญของคํากลาวนี้ 
 คํากลาวของ Afflerbach อาจไมไดบอกลักษณะของขอสอบตรงๆ แตความเห็นของเขาชวยทําใหผูอาน
ตระหนักวาจะเลือกอานบทความดีๆ ไดจากการพิจารณาอะไรบาง ในขณะเดียวกันคุณภาพของบทความนั้นๆ ก็มักจะมี
ถามในขอสอบเขามหาวิทยาลัยเสมอ คําถามเหลาน้ัน ไดแก   
  Style of the text     เชน  
   - Which of the following style does the writer use? 
    (O-NET 25 กุมภาพันธ 2549) 
   - What description DOES NOT explain the house decoration on Christmas Day? 
    (A-NET 25 กุมภาพันธ 2549)  
  Author’s claims & purposes     เชน  
   - What does the writer talk about in the third paragraph? 
    (O-NET 25 กุมภาพันธ 2549) 
   - What is the purpose of the writer? 
   - Which of the following best indicates the writer’s opinions towards the new drug? 
    (A-NET 24 กุมภาพันธ 2549) 
   - The purpose of this passage is to .................... . 
   - The writer’s purpose is to .................... . 
    (ขอสอบ O-NET 24 กุมภาพันธ 2550) 
    นอกจากนี้ยังมีคําถามลักษณะอื่นๆ ท่ีจะไดกลาวอยางละเอียดในตอนตอๆ ไป 
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 ทักษะการอาน 
 การอานแบงตามจุดประสงคหลักๆ ได 2 แบบ คือ อานเพ่ือความบันเทิง (Reading for entertainment) และ
อานเพ่ือหาขอมูล (Reading for information) ในขอสอบเขามหาวิทยาลัย นักเรียนตองอานเพ่ือหาขอมูลมาตอบ
คําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน มีเทคนิค 2 ประการ คือ 
 1. Skimming หมายถึง อานเพ่ือหาใจความสําคัญ ขอสอบจะถามถึง main idea ของท้ังเรื่อง หรือใน
ยอหนาใดยอหนาหนึ่งก็ได สวนใหญ main idea หรือใจความสําคัญในขอสอบเขามหาวิทยาลัยมักจะอยูในประโยค
ตนๆ เวลาสรางตัวเลือก กรรมการออกขอสอบก็มักจะไมยกขอความในบทอานมาใหเลือกตรงๆ แตจะ paraphrase 
หรือใชสํานวนอื่นท่ีมีความหมายเหมือนกับประโยคที่อยูในบทอาน บางครั้งก็ถามความเขาใจรวบยอดวาควรตั้งช่ือเรื่อง
ท่ีอานวาอะไร 
  เทคนิคนี้ผูอานมักจะใชในการอาน text หรือบทอานท่ีมีความตอเนื่องกัน (linear text) เชน บทความ ขาว 
บทวิจารณ เรื่องสั้น เรื่องท่ีตัดตอนมา สารคดี และขําขัน เปนตน 
 2. Scanning หมายถึง อานเพ่ือหาขอมูลท่ีตองการ หารายละเอียดของบทความ หรือบทอานท่ีเปน
ขอความสั้น รายการ ขั้นตอนการทําอาหาร โฆษณา ประกาศ รายช่ือ และหมายเลขโทรศัพทในสมุดหนาเหลือง 
เปนตน ขอความชนิดน้ีเรียกวา non-linear text เวลาเราอานมักจะอานเพ่ือคนหาขอมูลท่ีตองการ อาจไมจําเปนตอง
อานตั้งแตตนจนจบ 
  ท้ัง 2 เทคนิคนี้ชวยใหผูอาน อานไดเร็วและไดเนื้อหาสาระ ในขอสอบมักใชหัวขอวา Speed Reading 
บาง Reading Comprehension บาง แตขอสอบทุกฉบับจะตองอานอยางรวดเร็วแขงกับเวลาที่กําหนดทั้งสิ้น 
 
รูปแบบของ Passage (Organization of the passages)  
 Organization ของ Passage ท่ีออกขอสอบ O&A NETs ท่ีผานมา (2549-2550) ไดแก 
  - Descriptive paragraph/passage 
  - Narrative 
  - Informative 
  - Argumentative 
  - Cause and effect 
  - Comparison and contrast 
 Passage ท้ัง 7 ชนิดนี้เปน writing style ท่ีมีอยูในขอสอบเกือบทุกประเภท นักเรียนสามารถหาอานเพ่ือ
เตรียมสอบไดในแหลงขอมูลภาษาอังกฤษชนิดตางๆ กัน 
  - หนังสือนิตยสารทางวิชาการ เชน National Geographic 
  - นิตยสาร Reader’s Digest 
  - Student’s Weekly 
  - หนังสือพิมพภาษาอังกฤษท่ัวๆ ไป 
  - หนังสือแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว 
  - โฆษณาแยกประเภท (classified ads) 
  - หนังสือประเภท How to เชน ตําราอาหาร การออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพ  
  - แหลงขอมูลใน Internet เชน Yahoo, Google และ Hotmail 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _______________________________ ภาษาอังกฤษ (105) 
2008 

  ตอไปนี้คือลักษณะของ Passage ท้ัง 7 ชนิด พรอมตัวอยางประกอบ นักเรียนสามารถคนควาเพ่ิมเติม
ไดจาก References หรือหนังสือ แหลงขอมูลท่ีอางอิงทายขอเขียนสวนนี้ 
 
Descriptive passage  
 Descriptive writing style หรือการเขียนเชิงบรรยาย และพรรณนา ทําใหผูอานเห็นภาพ เกิดความรูสึก
รวมกับคําบรรยายนั้นๆ พูดอีกอยางก็คือเปนรูปแบบการเขียนท่ีใหความรูสึกของประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดแก รูป 
(looks) รส (tastes) กลิ่น (smells) เสียง (sounds) และสัมผัส (feels) การเขียนใชเทคนิคการเรียงลําดับพ้ืนท่ี 
(spatial order) จากเล็กไปหาใหญ หรือจากใหญลงมาเล็กก็ได 
 ตัวอยาง Passage ชนิดนี้ 
 1. Some of the largest trees in the world are in California. They are called redwood trees. 
Redwood National Park is a large forest of redwood trees. Visitors in the park can walk and drive 
through the forest to look at the trees. Some redwoods are hundreds of years old. These old trees 
are very tall. They are also very wide at the bottom. One tree has a large hole in the bottom. The 
hole is so big you can drive a car through it. 
  นักเรียนสามารถนํารายละเอียดใน paragraph ท่ียกตัวอยางมาแยก senses ตางๆ เพ่ือใหเขาใจ และ
จดจําลักษณะหรือ style ของ descriptive writing ไดดังนี้ 
 

Sight (look) Taste Smell Sound Feel (touch)
the largest tree 
redwood trees 
a large forest 

hundreds of years old trees 
tall 

wide at the bottom 
a large hole 

can drive a car through it  

  walk 
drive 

large 
old 

wide 
big 

 
 ขอสอบที่ใช passage ชนิดนี้มักจะถาม 
 - main idea 
 - supporting details 
 - vocab and expressions 
 - referent terms 
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Narrative passage  
 Narrative passage คือ การเขียนเลาเรื่องตามลําดับเหตุการณ (chronological order) หรือลําดับเวลา 
วาอะไรเกิดขึ้นกอนและหลัง มักจะมี time order signal (s) หรือคําท่ีบอกลําดับเวลา เชน 
 

Words Phrases 
First 

Second 
Third 
Next 
Later 
Now 
Soon 

Meanwhile 
Then 
Finally 

 

At first 
At the beginning 

At 01.00 P.M. 
In the morning 

At the end of a trip 
Two years ago 

During a visit to Bangkok 
The next morning 
Soon after that 

Before 08.00 A.M. 
At last 
etc.   

 ตัวอยาง passage หรือ paragraph ชนิดนี้ 
 One of the people killed in the London bombing was an Afghan who tried to make a new 
life in Britain after his parents were killed by the Taliban movement in Afghanistan, a newspaper 
reported yesterday.  
 Ateeque Sharifi, 24 who died when a suicide bomber blew up a subway train near King’s 
Cross Station, was the last of the 56 victims to be formally identified. The Independent 
newspaper reported. 
 Three years ago, he fled Kabul to London, where he learned English and became a model 
student. In his spare time, he worked in a pizza takeaway, sending most of his wages home to 
his younger sister in Afghanistan, the newspaper said. 
 Thalia Marriott, the principal at West Thames College which he had attended since 
September 2002, said the college’s staff and 7000 students were deeply shocked and saddened 
by his death.  
 “The deep irony of this tragic events is that Ateeque had left Afghanistan to seek safety in 
the UK, only to find his fate at the hands of extremists here,” Marriott was quoted as saying. 
 She described him as a “truly inspirational and popular student” who was destined for a 
bright future. 
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 During a visit to London, President Hamid Karzai of Afghanistan paid tribute to Sharifi by 
placing flowers among the hundreds of personal tributes piling up in the garden square outside 
King’s Cross Station. 
 (Passage IV ขอสอบ O-NET, 25 กุมภาพันธ 2549)  
 Time order signals ใน Passage นี้ ไดแก 
  - after his parents were killed ... 
  - when a suicide bomber blew up a subway train near King’s Cross Station 
  - Three years ago, 
  - In his spare time 
  - since September 2002 
  - During a visit to London 
 แมเรื่องท่ียกตัวอยางมานี้จะเปนขอเขียนท่ีเรียกวา “news article” แตก็ใช style การเลาเรื่อง 
(narration) มาบอกขาว เริ่มตั้งแต Ateeque Sharifi ยายจาก Kabul มาอังกฤษเพ่ือการตั้งถ่ินฐานใหม แตมา
เสียชีวิตในเหตุการณระเบิดพลีชีพในลอนดอนในเวลาตอมา  
 ขอสอบที่ใช passage ประเภทนี้มักจะถาม 
  - การเรียงลําดับเหตุการณวาอะไรเกิดขึ้นกอน / หลัง 
  - details 
  - ศัพทและสํานวน 
  - การตีความ 
  - referent terms 
  - ความเขาใจ (comprehension) 
 
Informative passage  
 Informative passage คือ passage ท่ีใหขอมูลและรายละเอียดมากมาย ทําใหขอความหรือบทความมี
ความชัดเจนขึ้น passage ชนิดนี้ ไดแก รายงานการคนควาทดลอง ผลการวิจัยและขอมูลของสถานศึกษา เปนตน 
ในบทความชนิดนี้มักจะมีสถิติ และตัวเลขใหผูอานไดเขาใจ text มากขึ้นดวย 
 
 ตัวอยาง passage 
 A survey was recently taken at Smith University in order to get a wide range of 
information about the instructors teaching there. The 700 male and 300 female instructors were 
asked to answer a lengthy questionnaire about their work, their likes and dislikes, and their 
personal habits and interests. All of them completed the questionnaire and the tabulated results 
reveal a number of interesting facts. 
 When asked about their work, over 90% of them said that they enjoyed teaching at Smith 
University, though almost 75% of them felt that certain improvements could be made in the 
teaching program. Only 10 of the women instructors and 12 of the men instructors had serious 
problems concerning student behavior in class. Everyone of them spent at least two hours each 
week giving students personal help and advice. 
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 Among the women, 58 were unmarried and among the men, 37 were still single. All of the 
married instructors had at least one child. While some of the instructors lived in rented flats and 
others lived with their parents or relatives, 48% owned their own homes. (400 of the home-
owners being men and 80 being women). When asked about their leisure time activities, almost 
all the instructors stated that they had a special hobby (the hobbies ranged from stamp-collecting 
to computer programming) ; 320 of them played a musical instrument. While all of them owned a 
television set, only about 12% of them watched television regularly each evening. Most preferred 
to read instead. Surprisingly, 65% of the male instructors liked to cook and prepared at least one 
big meal at home each week. All of the instructors agreed that their leisure time was very 
important to them and none of them worked at a second job outside their university teaching. 
 (Level 3 English. 2006. p.5)  
 passage ชนิดนี้มักจะมี adjective of proportion และ adverb of frequency เปนตัวช้ีบอกปริมาณ 
และความถี่ / ความบอย เชน  
 เมื่อบอกปริมาณ 
   All = 100% 
   No = 0% 
   Most = more than 50% 
 สวน a few อาจจะหมายถึงมีอยูบาง (some, certain)  
 จึงไดขอสรุป ดังนี้ 
 Adjectives of Proportion 
 100% - all 
  most 
  most 
  most 
  most 
 50% ...................................................  
   many 
   many 
   many some 
     some few 
      few 
 0% ......................................................  no 
 สวน adverb of frequency หรือ adverb ท่ีบอกความถี่ / ความบอย 
  Always = 100% 
  Never = 0% 
  Usually = more than 50% 
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 สวน often, sometimes และ seldom ไมบอกความถี่ท่ีแนนอน อาจสรุปการใชได ดังนี้ 
 100% - always 
  usually 
  usually 
  usually 
  usually 
 50% ...................................................  
   often 
   often 
   often sometimes 
     sometimes 
     sometimes seldom 
      seldom 
 0% - never ......................................   
 ขอสอบที่ออก passage ชนิดนี้มักจะถาม 
 - สถิติ 
 - ศัพทและสํานวน 
 - การตีความ 
 - referent terms 
 - สิ่งท่ีไมมีอยูใน passage 
 - ขอความท่ีไมถูกตอง 
 
Argumentative passage 
 Argumentative passage คือ passage ท่ีมีประเด็นการอภิปรายโตแยง แสดงความคิดเห็นในมุมมอง
ตางๆ กัน passage ชนิดนี้ ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ ความเช่ือ ปญหาสังคม เชน 
เด็กเรรอน ผูหญิง และการแบงแยกสีผิว เปนตน  
 ตัวอยาง 
 Passage III 
 Diabetics are twice as likely as non-diabetics to suffer from depressions, say psychiatrists 
from Washington University and the US Department of Veterans Affairs in St. Louis, who analysed 
25 years of research. 
 Doctors have long assumed that diabetes--which strikes tens of millions of people--can 
bring on depression because of the difficulties it causes in the lives of sufferers, says the study’s 
senior author, Patrick Lustman of Washington University. But now, the idea that the reverse 
could be true--that is, that depression may lead to diabetes--is being seriously considered, says 
Lustman. One clue may lie in the inactivity and overeating that accompany depression. Each 
contributes to diabetes. 
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 Diabetics who are depressed should seek treatment for both maladies, the researcher says. 
 (O-NET, 25 กุมภาพันธ 2549)  
 passage ชนิดนี้มักจะมี transition signals หรือคําท่ีเช่ือมโยงประโยค ท่ีบอกความแตกตาง เชน 
 

Sentence 
Connectors 

Coordinating 
Conjunctions 

Subordinating 
Conjunctions Others 

- unlike 
- in contrast 
- on the other hand 
- but now 
- however 

- but 
- yet 

- while 
- whereas 
- although 
- even though 
- though 

- different from 
- differently form 
- differ from 
- differ in 
   

 ขอสอบที่ใช Passage ชนิดนี้มักจะถามถึง 
 - ความคิดเห็นของผูคน / องคกรใน text  
 - ศัพทและสํานวน 
 - referent terms 
 - การตีความ 
 - การคาดการณลวงหนา 
 - ชนิดของ passage 
 - สิ่งท่ีมี / ไมมีใน passage 
 
Passage แบบ Cause and Effect  
 Passage แบบ Cause and Effect คือ text ท่ีบอกสาเหตุและผลกระทบของเหตุการณหรือพฤติกรรม 
เชน ผลกระทบของภาวะโลกรอน พฤติกรรมของพอแมท่ีทําใหลูกมีปญหาและสาเหตุการสูญพันธุของพืชและสัตว  
 ตัวอยาง 
 At Mount Whitfield, near Cairns Airport, walking trails have been closed because of the 
frequency of attacks by two birds that live on the mountain. The birds migrated there during a 
drought 20 years ago. Local people fed them and they stayed. Now the mountain is cut off from 
suitable cassowary habitat by deforestation and development. The birds, which nomally feed on 
fruit that falls from trees are now almost entirely dependent on humans for food and water. The 
cassowaries are more likely to cause cuts and scratches than life-threatening wounds, but they 
can kill.  
 (กรรณิการ อนัคฆกุล (1997) วิชาภาษาอังกฤษ กขค (สวนที่ 1))  
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 passage ชนิดนี้มักจะมี transition signals ดังนี้ 
 
 because because of on account of due to 
 based on as a result therefore, thus, so 
 
 ขอสอบมักจะถาม 
 - main idea - details 
 - ศัพทและสํานวน - referent terms 
 - สาเหตุและผลกระทบ - การพยากรณลวงหนา 
 - การต้ังช่ือเรื่อง - การตีความ 
 - สิ่งท่ีมี / ไมมีใน passage - ขอความท่ี “NOT TRUE” 
 
Comparison and Contrast  
 Comparison and Contrast คือ text ท่ีบอกความเหมือนและความแตกตางของสิ่งท่ีกลาวถึง หรือนํามา
เปรียบเทียบกัน เชน คนสองคน สถานท่ีสองแหงขึ้นไป กลางวันกับกลางคืน เมื่อมีการเปรียบเทียบก็จะเห็น 
 - similarities - ความเหมือน (same) 
 - differences - ความตาง  
 ตัวอยาง 
 Passage X 
 Acupuncture is a traditional Chinese medicine that has been viewed with suspicion in the 
west. Many Chinese doctors regard acupuncture as an effective treatment for various illnesses 
such as stroke. Recently, scientific studies of the effects of acupuncture have begun in China and 
almost all trials as a treatment for stroke have been positive. Another study from the UK showed 
that several other countries had found positive results too. 
 The Cochrane Collaboration, an international non-profit organization conducted a review of 
the benefits of acupuncture. They found that those who received treatment within 30 days of 
suffering a stroke were much more likely to make a positive recovery than those who were not 
treated. “Sham” acupuncture was also conducted and it was found that the differences between 
this and “real” acupuncture were small. This may be because of the “placebo effect” whereby 
patients believe in the treatment and positive effects are experienced. 
 However, the biggest problem with the current research is that most studies are of a poor 
quality and are therefore unreliable. For example, only three trials used “sham” acupuncture as a 
control in studies conducted in the UK, whereas no “sham” acupuncture was used in the trials in 
China. Part of the problem is that in the Chinese studies the patients are hand-picked. Patients 
come to the hospital to receive treatment because they already believe and trust in traditional 
medicines. These patients are not willing to be put into a control group to receive “sham” 
treatment and therefore it is difficult to conduct a proper study. 
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 There is also a problem with the measurement of the results of acupuncture. Chinese 
doctors believe that outcome measurements of acupuncture should be different from that of those 
used in conventional western medicine because the theory of acupuncture is different. But these 
measurements have not yet been specified. 
 The recent study in china, including 862 patients is the largest trial conducted to date and 
the results could prove to be invaluable in the treatment of stroke patients. However, at present 
there is not enough data available to endorse the routine use of acupuncture in the treatment of 
stroke. What we do know is that acupuncture is cheap, safe and potentially effective treatment 
that is trusted by many people, particularly in China. 
 
 Comparison signals ที่บอกความเหมือน (similarities)  

Sentence  
Connectors 

Coordinating 
Conjunctions 

Subordinating 
Conjunctions 

Paired 
Conjunctions 

Others 

- similarly 
- likewise 
- also 
- too 
- as well 

- and 
- and ... too 

- as 
- just as 

- both ... and 
- not only ... 
 but also 

- similar 
- equal 
- the same 
- similar to 
- equal to (just) 
 like 
- the same as 
- equally   

 สวน contrast signals ซ่ึงบอกความแตกตางใชเหมือน signals ท่ีกลาวไวใน passage ชนิด 
Argumentative 
 ขอสอบที่ใช passage ชนิดนี้มักจะถาม 
 - ความเหมือนและความตางของขอมูล 
 - ศัพทและสํานวน 
 - referent terms 
 - การตีความ 
 - ชนิดของ passage 
 - เหตุผล 
 - tone, mood หรืออารมณของเรื่อง 
 - การต้ังช่ือเรื่อง 
 - ท่ีมาของเรื่อง 
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ลักษณะขอสอบที่ผานมาและลักษณะคําถาม 
 ในสวนนี้จะสรุปลักษณะขอสอบในชวง 2 ป ท่ีผานมา โดยเทียบขอสอบ O-NET ป 49 กับป 50 และ     
A-NET ป 49 กับป 50 ดังนี้ 
 

O-NET 2549 O-NET 2550 
Reading (Short Passages) 
I. โฆษณา (ad.) เก่ียวกับ 
 wedding plan หรือการ
 วางแผนแตงงานวาตองทํา
 อะไร และเตรียมตัวอยางไร
 บาง บริษัทจะชวยอํานวย 
 ความสะดวก และบริการ
 อยางไร (ขอ 56-60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. ขําขัน (joke) : สุนัขกด
 แตรรถเรียนเจานายใหกลับ 
 มาที่รถ (ขอ 61-63) 

คําถาม : ใช wh question ให
ผูสอบหาคําตอบจากเนื้อเรื่อง 
56. By saying “Yes,” what
 has the reader 
 committed herself to? 
57. How is it possible for 
 WeddingManor.com to 
 state that they can be 
 “your one-stop service”?
58. How can you get an 
 answer to the question, 
 “Why do brides carry 
 flowers”? 
59. Why does the writer 
 give detailed-information
 about wedding procedures
 to readers? 
60. What would be the best 
 heading of this text? 
61. What happened when 
 the writer was in front 
 of the shop? 
62. According to the joke, 
 why did the dog beep? 
63. Which statement is TRUE
 according to the passage?

Reading 
I. ตารางสรุปการสํารวจ
 ชนิดของที่อยูอาศัยใน
 ออสเตรเลีย (ขอ 71-77) 

คําถาม : ใหเลือกตัวเลือกมาเติม
ขอความ 
71. Among all types of 
 housing in Australia, the 
 most popular one is 
 the .......... . 
72. The state that has the 
 largest number of 
 apartments is .......... . 
73. We learn from the 
 suruey that .......... is the 
 second most populated 
 area in Australia. 
74. In .........., (ถามสถานที่) the 
 number of town houses 
 is almost three times 
 larger than that of 
 apartments. 
75. According to the survey, 
 people in Western 
 Australia .......... . 
76. According to the survey, 
 the statement which is
 NOT true is “..........” 
77. We can infer from the 
 survey that .......... .   
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O-NET 2549 O-NET 2550 
III. Diabetes  
(ขอ 64-65) : เปนงานวิจัย
โรคเบาหวานที่ยังไมไดขอสรุป  
 

64. According to the passage,
 what does “the  reverse” 
 refer to? 
65. Which of the following 
 style does the writer use?
 

Recruiting 
(ขอ 78-84) : การคัดเลือกบุคคล
เขาทํางานในตําแหนงที่วางอยู 

78. Glasgow Simon  
 Community .......... . 
79. The person who might 
 be hired for the position 
 is .......... . 
80. The chosen candidates  
 .......... . 
81. The advantage of this 
 job is that the volunteers
 .......... . 
82. The word recruiting
 (line 4) means .......... . 
83. A commitment (line 9) 
 is a .......... . 
84. The word those (line 10) 
 refers to .......... .  

IV. News report bombings 
(ขอ 66-70) : ผูอพยพชาวอัฟกัน
เคราะหรายหนีภัยจากประเทศ
ของตนเองมาตั้งรกรากใน
ประเทศอังกฤษ แตเสียชีวิตใน
เหตุวางระเบิดพลีชีพในลอนดอน  
 

66. What is NOT TRUE
 about the news? 
67. How did Ateeque’s 
 teachers and friends feel 
 about this incident? 
68. What was the irony of 
 this event? 
69. What would be the most 
 appropriate headline of 
 the news? 
70. What would be the most 
 suitable saying for this 
 news report? 

AirLanka 
(ขอ 85-91) : การลดเที่ยวบินไป
ญ่ีปุน เนื่องจากนักทองเที่ยวชาว
ญ่ีปุนเสียชีวิต และบาดเจ็บในเหตุ
ระเบิดในเครื่องบินของศรีลังกา 
สงผลใหไมคอยมีชาวญี่ปุนใช
บริการ 

85. The word eliminated
 (line 1) can be replaced 
 by .......... . 
86. This passage tells us 
 that .......... . 
87. According to the 
 passage, the situation 
 threatening the Sri 
 Lanka Government is 
 .......... . 
88. We can conclude from 
 the passage that .......... . 
89. It can be inferred from 
 the passage that ......... . 
90. The purpose of this 
 passage is to .......... . 
91. This passage is likely to 
 be a/an .......... .   
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O-NET 2549 O-NET 2550 
A Long Passage 
IV. Snoring  
(ขอ 71-80) : การกรนและ
วิธีการแกไข  
 

71. How much did Zayed 
 benefit from her  snoring? 
72. Which of the following is 
 closest in meaning to 
 “got the last laugh”? 
73. Which of the following is 
 TRUE about the snorers?
74. What does the writer 
 talk about in the third 
 paragraph? 
75. Which of the following 
 does the writer refer to 
 when he mentions 
 “nighttime noise making”?
76. If you don’t want to 
 change your normal 
 behavior, what will the 
 doctor suggest? 
77. What does “they” in the 
 last paragraph refer to? 
78. What do you find odd 
 and amusing at the end 
 about the writer’s 
 suggestions? 
79. What main idea does 
 the writer describe in the
 fourth paragraph? 
80. Which of the following 
 sleeping positions will 
 encourage snoring?  

Garbage  
(ขอ 92-100) : การลดปริมาณ
ขยะ 

92. The word it (line 2)
 refers to .......... . 
93. The phrase vote on
 (line 3) could best be 
 replaced by .......... . 
94. One way to minimize 
 the amount of garbage 
 is to .......... . 
95. According to the passage,
 you can practise 
 reducing unnecessary 
 garbage at .......... . 
96. It is not mentioned in 
 the passage that
 packaging can insure a 
 product’s .......... . 
97. All of the following are 
 methods suggested in 
 the passage to decrease 
 the amount of garbage
 EXCEPT .......... . 
98. According to the 
 passage, all the following
 products come in 
 concentrated form 
 EXCEPT .......... . 
99. The best title for this 
 passage is .......... . 
100.The writer’s purpose is 
 to .......... .   
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Speed reading 
(ขอ 81-85) : ตารางการเดิน
รถไฟในสหรัฐอเมริกา  
 

81. Which train takes the 
 shortest time? 
82. If you want to have 
 lunch with a friend in 
 New York, which is the 
 latest train you can take?
83. Which train take the 
 same amount of time? 
84. According to the 
 schedules and 
 timetables, which is 
 correct? 
85. Which train leaves 
 Washington in the 
 morning and arrives in 
 New York in the 
 afternoon?  

 
 

 
 สรุป 
 ขอสอบ O-NETs : 2549-2550 มีเนื้อหา ดังนี้ 
 - โฆษณา 
 - ขําขัน 
 - สุขภาพ 
 - ขาว 
 - อาการของรางกาย 
 - ตารางรถไฟ 
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ตัวอยางขอสอบ O-NET’49 
 
Items 56-70 :  Reading (Short Passages)  
Directions :  Choose the best answer. 
Passage I  (Items 56-60) 
 Now that you’ve said “Yes”, there are a million planning details to deal with. Planning your 
wedding should be exciting, not hectic. The best wedding professionals are booked up to two 
years in advance. Start making contacts today by browsing through Wedding Manor.com and 
clicking on the links that interest you. WeddingManor.com gives you instant access to scores of 
wedding professionals who can help you make all the right planning decisions and offer 
suggestions to save you both time and money. 
 You’ve come to the wedding planning place. Start by downloading our free Wedding Day 
Planning Check list. From love birds to favors to invitations to honeymoons, WeddingManor.com 
can be your one-stop service. In addition to caterers and photographers, chapels and 
coordinators, you can also discover interesting wedding trivia-- Why do brides wear white? Why 
do brides carry flowers? What’s behind the “something old, something new, something borrowed, 
something blue” tradition? It’s all there when you click on Wedding Traditions. 
 Don’t forget the get-away car! How many times does this happen? The Best Man and 
Groomsmen leave the wedding reception to purchase decorations for the bride and groom’s car? 
We put together this time saving Car Decorating Kit just for this reason. You can purchase the kit 
or items are sold separate. Nothing harmful to vehicle. Convenience at it’s best. ... Take a look. 
 If you would like wedding professionals to contact you, register here. We’ll send you a Free 
Wedding Planner just for registering.  

Congratulations, Good Luck and Relax. 
WeddingManor.com will make the planning part of the fun.  

56. By saying “Yes,” what has the reader committed herself to? 
 1) Wedding Traditions   2) A Marriage Proposal 
 3) A Wedding Planner   4) WeddingManor.com  
57. How is it possible for WeddingManor.com to state that they can be “your one-stop service”? 
 1) By giving answers to interesting wedding trivia 
 2) By making wedding planning exciting not hectic 
 3) By offering help for every aspect required in a wedding procedure 
 4) By introducing a Car Decorating Kit, which is not harmful to vehicles  
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58. How can you get an answer to the question, “Why do brides carry flowers”? 
 1) By shopping at the one-stop service 
 2) By contacting wedding professionals 
 3) By linking to the Wedding Traditions page 
 4) By looking up in the Free Wedding Planner  
59. Why does the writer give detailed-information about wedding procedures to readers? 
 1) To report their past services 
 2) To answer questions about the history of wedding 
 3) To persuade readers to go for the services offered 
 4) To argue against some luxurious unnecessary spending  
60. What would be the best heading of this text? 
 1) Convenience at it’s best! 
 2) Save your budget for the wedding plan! 
 3) Wedding plans with WeddingManor.com! 
 4) A Free Wedding Planner just for Registering! 
 
Passage II  (Items 61-63) 
 I had just come out of a shop when the blast of a car horn scared me. When I turned to yell 
at the rude driver, I found a large white poodle sitting in the driver’s seat of a parked car. When 
the impatient dog honked again, a man came scurrying out of a shop, shouting, “I’ll be there in a 
minute!” 
 “Did you teach your dog to do that?” I asked the man. 
 “Yes,” he answered in exasperation,” and now he won’t let me go anywhere!”  
61. What happened when the writer was in front of the shop? 
 1) The speedy car nearly hit him. 2) The impolite driver yelled at him. 
 3) The poodle in the car attacked him. 4) The loud noise from the car frightened him.  
62. According to the joke, why did the dog beep? 
 1) The dog did as was taught 2) The dog played with the horn. 
 3) The dog was scarred by the crowd. 4) The dog warned his master to hurry up.  
63. Which statement is TRUE according to the passage? 
 1) The dog was left alone in the car. 
 2) Rude drivers often blew their horn at others. 
 3) The pet owner and the author reacted the same simultaneously. 
 4) Dogs are allowed to drive under the supervision of their owners. 
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Passage III  (Items 64-65) 
 Diabetics are twice as likely as non-diabetics to suffer from depressions, say psychiatrists 
from Washington University and the US Department of Veterans Affairs in St. Louis, who analysed 
25 years of research. 
 Doctors have long assumed that diabetes--which strikes tens of millions of people--can 
bring on depression because of the difficulties it causes in the lives of sufferers, says the study’s 
senior author, Patrick Lustman of Washington University. But now, the idea that the reverse 
could be true--that is, that depression may lead to diabetes--is being seriously considered, says 
Lustman. One clue may lie in the inactivity and overeating that accompany depression. Each 
contributes to diabetes.  
 Diabetics who are depressed should seek treatment for both maladies, the researcher says.  
64. According to the passage, what does ‘the reverse’ refer to?” 
 1) Depression causes diabetes. 2) Overeating leads to diabetes. 
 3) Diabetes results from inactivity. 4) Non-diabetics results in depression.  
65. Which of the following style does the writer use? 
 1) Descriptive 2) Narrative 3) Informative 4) Argumentative 
 
Passage IV  (Items 66-70) 
 One of the people killed in the London bombings was an Afghan who tried to make a new 
life in Britain after his parents were killed by the Taliban movement in Afghanistan, a newspaper 
reported yesterday.  
 Ateeque Sharifi, 24 who died when a suicide bomber blew up a subway train near King’s Cross 
station, was the last of the 56 victims to be formally identified. The Independent newspaper reported. 
 Three years ago he fled Kabul to London, where he learned English and became a model 
student. In his spare time, he worked in a pizza takeaway, sending most of his wages home to 
his younger sister in Afghanistan, the newspaper said. 
 Thalia Marriott, the principal at West Thames College which he had attended since September 
2002, said the college’s staff and 7000 students were deeply shocked and saddened by his death. 
 “The deep irony of this tragic events is that Ateeque had left Afghanistan to seek safety in 
the UK, only to find his fate at the hands of extremists here,” Marriott was quoted as saying. 
 She described him as a “truly inspirational and popular student” who was destined for a 
bright future. 
 During a visit to London, President Hamid Karzai of Afghanistan paid tribute to Sharifi by 
placing flowers among the hundreds of personal tributes piling up in the garden square outside 
King’s Cross station.  
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66. What is NOT TRUE about the news? 
 1) Ateeque Sharifi was an Afghan refugee. 
 2) Ateeque was an Afghan suicide bomber. 
 3) Ateeque was killed in London bombings. 
 4) Ateeque was described as a nice and diligent student.  
67. How did Ateeque’s teachers and friends feel about this incident? 
 1) Puzzled  
 2) Mournful 
 3) Indifferent  
 4) Disinterested  
68. What was the irony of this event? 
 1) Ateeque died like other Afghans in the London subway. 
 2) Ateeque was a model student who worked hard for the militants. 
 3) Ateeque was killed in the country where he thought he would be safe. 
 4) Ateeque risked his life in a bomb attack just like those living in Afghanistan.  
69. What would be the most appropriate headline of the news? 
 1) A Young Bomber  
 2) Unintentional Suicide Bombing 
 3) Afghan Refugee among Victims 
 4) Terrified bombing by the Taliban  
70. What would be the most suitable saying for this news report? 
 1) Back to the wall   
 2) A blessing in disguise 
 3) Never give up without a fight 
 4) Out of the frying pan into the fire 
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Items 71-80 :  Reading (A Long Passage)  
Directions :  Choose the best answer. 
 Sari Zayed of Davis, California, made headlines in 1994 when a city noise enforcement 
officer issued Zayed a $50 citation at 01 : 30 in the morning after a neighbor complained her 
snoring kept him awake at night. Zayed got the last laugh. She sued for $24,500 for stress, 
weight loss and emotional strain, and settled out of court $13,500. 
 Snorers aren’t trying to keep others awake at night. Most of the time, they don’t even know 
they snore 

_
 they are after all, unconscious at the time. Some anthropologists have suggested that 

snoring is a primitive way of keeping beasts away at night. Ear, nose and throat doctors take a 
different view.  
 Doctors take snoring seriously. The most serious form is sleep apnea, in which the sleeper 
actually stops breathing for periods of at least 10 seconds. Hundreds of times a night. During as 
much as half their sleep time, patients with sleep apnea may show below-average concentrations 
of oxygen in their blood. A lack of oxygen can cause the heart to pump harder and over time can 
contribute to high blood pressure. 
 During REM sleep, the brain sends out an inhibitor that basically paralyzes the body, 
presumably to keep you from acting out vivid dreams. When a sleep apnea sufferer’s breathing is 
cut off, the body rouses itself with a jolt of adrenaline. Breathing resumes, the person falls back to 
sleep and the whole thing starts again. These “micro-arousals” can happen as many as 600 
times a night, disrupting a snorer’s sleep cycle. Studies have linked their apnea induced 
sleepiness to an increase in car accidents. A study by the Mayo Clinic also shows that spouses of 
heavy snorers lose an average of one’s hour sleep a night. 
 People have been trying to develop a snoring cure as far back as the American Revolution 
when soldiers sewed small cannonballs into pockets on the back of the snorer-offenders’ 
uniforms so they would not roll onto their backs. Today, more than 300 anti-snoring devices are 
registered with the U.S. Patent and Trademark Office. 
 To reduce your nighttime noise making, try losing weight, avoiding alcohol within three 
hours before you go to sleep and ironically, getting enough sleep. If that doesn’t work, consult a 
physician. There are a number of things they can try, such as breathing masks, mouthpieces and 
surgery. 
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71. How much did Zayed benefit from her snoring? 
 1) $50 2) $3,450 3) $13,500 4) $24,500  
72. Which of the following is closest in meaning to “got the last laugh”? 
 1) had wit and humor   2) got excited and nervous 
 3) expressed loud and clear nose 4) was more successful in the end  
73. Which of the following is TRUE about the snorers? 
 1) They cannot sleep all night. 
 2) They are unaware of their habit. 
 3) They try to annoy their neighbor. 
 4) They want to be safe from dangerous animals.  
74. What does the writer talk about in the third paragraph? 
 1) Sleep apnea   2) Breathing patterns 
 3) Heart function   4) Concentrations of oxygen  
75. Which of the following does the writer refer to when he mentions “nighttime noise making”? 
 1) Snoring 2) Dreaming 3) Sleeping 4) Breathing  
76. If you don’t want to change your normal behavior, what will the doctor suggest? 
 1) Lose weight   2) Get enough sleep 
 3) Try breathing masks  4) Avoid alcohol before retiring at night  
77. What does “they” in the last paragraph refer to? 
 1) Snorers 2) Doctors 3) Soldiers 4) Spouses  
78. What do you find odd and amusing at the end about the writer’s suggestions? 
 1) Losing weight   2) Getting enough sleep 
 3) Nighttime noise making 4) Avoiding alcohol before sleeping  
79. What main idea does the writer describe in the fourth paragraph? 
 1) REM sleep   2) A snorer’s sleep cycle 
 3) Micro-arousal activities 4) The cause of an accident  
80. Which of the following sleeping positions will encourage snoring? 
 1) Lying on the back   2) Lying on the stomach 
 3) Lying on the left side  4) Lying on the right side 
 
 
 
  



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _______________________________ ภาษาอังกฤษ (123) 
2008 

Items 81-85 :  Speed Reading  
Directions : Read the schedule and timetable on the following page. Then, 

choose the best answer. 
 

Schedules and Timetables 
Departing: Washington - Union Station, DC (WAS) to New York-Penn Station, NY (NYP)   

Service Scheduled Departure Scheduled Arrival Duration 
150 Regional 
Service 

Washington, DC 
Union Station 
  (WAS) 
03 : 00 am 
10-JUL-05 

New York, NY 
Penn Station 
 (NYP) 
06 : 40 am 
10-JUL-05 

3hr 
40mn 

160 Regional 
Service 

Washington, DC 
Union Station 
  (WAS) 
05 : 25 am 
10-JUL-05 

New York, NY 
Penn Station 
 (NYP) 
08 : 45 am 
10-JUL-05 

3hr 
20mn 

162 Regional 
Service 

Washington, DC 
Union Station 
  (WAS) 
06 : 20 am 
10-JUL-05 

New York, NY 
Penn Station 
 (NYP) 
09 : 45 am 
10-JUL-05 

3hr 
25mn 

54 Vermonter 
 

Washington, DC 
Union Station 
  (WAS) 
07 : 30 am 
10-JUL-05 

New York, NY 
Penn Station 
 (NYP) 
10 : 45 am 
10-JUL-05 

3hr 
15mn 

2252 Metroliner 
 

Washington, DC 
Union Station 
  (WAS) 
11 : 00 am 
10-JUL-05 

New York, NY 
Penn Station 
 (NYP) 
01 : 50 pm 
10-JUL-05 

2hr 
50mn 

76 Regional 
Service 

Washington, DC 
Union Station 
  (WAS) 
11 : 25 am 
10-JUL-05 

New York, NY 
Penn Station 
 (NYP) 
02 : 45 pm 
10-JUL-05 

3hr 
20mn 

2212 Metroliner 
 

Washington, DC 
Union Station 
  (WAS) 
12 : 00 noon 
10-JUL-05 

New York, NY 
Penn Station 
 (NYP) 
03 : 00 pm 
10-JUL-05 

3hr 
0mn 
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81. Which train takes the shortest time? 
 1) 54 Vermonter 2) 2252 Metroliner 3) 2212 Metroliner 4) 160 Regional Service  
82. If you want to have lunch with a friend in New York, which is the latest train you can take? 
 1) 54 Vermonter   2) 2212 Metroliner 
 3) 76 Regional Service   4) 162 Regional Service  
83. Which trains take the same amount of time? 
 1) 160 and 76 Regional Service 2) 160 and 162 Regional Service 
 3) 54 Vermonter and 76 Regional Service 4) 162 Regional Service and 54 Vermonter  
84. According to the schedules and timetables, which is correct? 
 1) 2212 Metroliner takes longer time than 54 Vermonter. 
 2) 54 Vermonter takes longer time than 150 Regional Service. 
 3) 160 Regional Service takes shorter time than 2252 Metroliner. 
 4) 76 Regional Service takes shorter time than 150 Regional Service.  
85. Which train leaves Washington in the morning and arrives in New York in the afternoon? 
 1) 54 Vermonter   2) 76 Regional Service  
 3) 150 Regional Service  4) 160 Regional Service 
 

เฉลย 
 
56. 2) 57. 3) 58. 3) 59. 3)  60. 3) 61. 4) 62. 4) 63. 1) 64. 1) 65. 4) 
66. 2) 67. 2) 68. 3) 69. 3)  70. 4) 71. 3) 72. 4) 73. 2) 74. 1) 75. 1) 
76. 3) 77. 2) 78. 2) 79. 3)  80. 1) 81. 2) 82. 1) 83. 1) 84. 4) 85. 2) 
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ตัวอยางขอสอบ O-NET’50 
 
2. Reading Passages 
 Directions : Read each passage and choose the best answer to each 

question that follows. 
 Passage 1 
 Study the table of a survey on types of housing in Australia below.  
 Choose the best answer to each question.  

State/Territory Separate house Terrace house/ 
Town house Apartment Total 

New South Wales 1705.3 (76%) 183.4 (8%) 343.9 (16%) 2232.6 
Victoria 1344.8 (81%) 98.8 (6%) 212.7 (13%) 1656.3 
Queensland 985.0 (82%) 54.9 (5%) 150.7 (13%) 1190.6 
South Australia 457.0 (78%) 93.0 (16%) 35.4 (6%) 585.4 
Western Australia 521.3 (82%) 71.1 (11%) 45.1 (7%) 637.5 
Australia 5300.7 (80%) 527.9 (80%) 832.5 (12%) 6661.1  

 Number of dwellings by State/Territory, 1994  
71. Among all types of housing in Australia, the most popular one is the .................... . 
 1) town house 2) terrace house 3) separate house 4) apartment  
72. The state that has the largest number of apartments is .................... . 
 1) Western Australia 2) New South Wales 3) South Australia 4) Victoria  
73. We learn from the survey that .................... is the second most populated area in Australia. 
 1) Western Australia 2) Queensland 3) South Australia 4) Victoria  
74. In .................... , the number of town houses is almost three times larger than that of apartments. 
 1) Queensland 2) New South Wales 3) South Australia 4) Western Australia  
75. According to the survey, people in Western Australia .................... . 
 1) prefer living in apartments 
 2) own fewer town houses than those in Queensland 
 3) prefer living in town houses 
 4) mostly have separate houses of their own 
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76. According to the survey, the statement which is NOT true is “....................”  
 1) There are more apartments in Victoria than in Queensland. 
 2) There are fewer town houses in South Australia than in New South Wales. 
 3) The number of separate houses in Queensland is the same as that in Western Australia. 
 4) The number of town houses in Victoria and in South Australia are about the same.  
77. We can infer from the survey that .................... . 
 1) South Australia has the smallest population 
 2) most Australians have large families 
 3) Australians enjoy living with other people 
 4) people in Australia do not have housing problems 
 
 Passage 2 

GLASGOW SIMON COMMUNITY 
  is a voluntary organization providing support and accommodation for 
  single homeless people. 
  Our Maryhill Women’s Project is currently recruiting 
 
 5 FEMALE VOLUNTEERS* (aged 18+) (FULL-TIME) 
  to work with long-term homeless women who have additional support 
  needs. Volunteers are provided with their own independent 
  accommodation, and living expenses are covered. Minimum 10-12 
  months’ commitment. 
 10 The work is challenging, rewarding and excellent experience for those 
   considering a career in the caring professions. 
 
  For more information please contact: 
 

TRACY TUSHLING 
Maryhill Women’s Project Tel: 0141 941946 2053 

  *Section 7(2)(e) of the Sex Discrimination Act applies to these posts. 
  Glasgow Simon Community aims to be an equal opportunities 
  employer. 
  
78. Glasgow Simon Community .................... . 
 1) financially supports a voluntary organization that helps women 
 2) is responsible for providing accommodation for women who have nowhere to live 
 3) is an organization that raises money to help unmarried women with children 
 4) aims at helping people who are not yet married and have nowhere to live 
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79. The person who might be hired for the position is .................... . 
 1) John, aged 19, able to work full-time 
 2) Maria, aged 21, free the whole day 
 3) Janet, aged 18, still taking two courses at a university 
 4) Peter, aged 22, able to work all day every weekday  
80. The chosen candidates .................... . 
 1) must stay on the job for about a year 
 2) have to give financial support to homeless women 
 3) are required to live in the same house with homeless people 
 4) must provide their own accommodation  
81. The advantage of this job is that the volunteers .................... . 
 1) will be rewarded after the work is completed 
 2) will develop an understanding of the homeless 
 3) will be offered long-term employment opportunities 
 4) can prepare for a career in the caring professions  
82. The word recruiting (line 4) means .................... . 
 1) finding new people to join a company 
 2) persuading someone to do a difficult task 
 3) forming a new group of people to do a special job 
 4) asking someone to do a special piece of work  
83. A commitment (line 9) is a .................... . 
 1) condition 2) contact 3) promise 4) period  
84. The word those (line 10) refers to .................... . 
 1) the volunteers   2) single people 
 3) caring professionals   4) homeless women 
 
 Passage 3 
   Sri Lanka’s national carrier, AirLanka, has eliminated one of its two weekly flights                
  to Japan because of its sharp drop in Japanese tourists. 
   AirLanka’s manager for Japan told airline officials in Colombo this week that                       
  Japanese tourists were avoiding Sri Lanka because of the rising ethnic violence on the                
 5 island. 
   Two Japanese nationals were killed and two others were seriously wounded in the                     
  bomb explosions earlier this month inside an AirLanka passenger jet. The Sri Lanka                   
  Government blamed the blast on Tamil militants fighting for a separate homeland. 
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85. The word eliminated (line 1) can be replaced by .................... . 
 1) omitted 2) deleted 3) ignored 4) canceled  
86. This passage tells us that .................... . 
 1) all flights from Sri Lanka will be postponed 
 2) AirLanka has reduced flights to Japan 
 3) flying with AirLanka is not safe anymore 
 4) Sri Lanka is having problems with Japan  
87. According to the passage, the situation threatening the Sri Lanka Government 

is .................... . 
 1) the country’s inability to control Tamil militants 
 2) bomb explosions inside a passenger plane 
 3) Tamil militants being blamed for the bomb explosions 
 4) Tamil militants wanting to kill all Japanese visitors  
88. We can conclude from the passage that .................... . 
 1) all flights between Sri Lanka and Japan were canceled 
 2) Japanese tourists are afraid of visiting Sri Lanka 
 3) it is risky to fly from Sri Lanka to Japan 
 4) there will be more flights from Japan to Sri Lanka  
89. It can be inferred from the passage that .................... . 
 1) the Japanese Government is having problems with Sri Lanka 
 2) the Sri Lanka Government is having problems with Tamil militants 
 3) Japanese tourists have been the main focus group of Tamil militants 
 4) Sri Lanka used to be the most popular tourist spot for Japanese visitors  
90. The purpose of this passage is to .................... . 
 1) inform 2) give a warning 3) persuade 4) condemn an action  
91. This passage is likely to be a/an .................... . 
 1) editorial 2) advertisement 3) news story 4) feature story 
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 Passage 4 
   Attack the problem at its source. It is the most effective way of dealing with                       
  garbage since it reduces the amount of materials that become garbage. You can                        
  practise source reduction while shopping because you vote on products every time you                       
  make a purchase. 
 5  Here are some ways you can put source reduction into action. You will also be                  
  surprised how often you can save money at the same time. 
    Look for products that use only enough packaging to insure quality and do not                  
  appear to be unnecessarily overpackaged with multiple layers of plastics, foil, paper and                     
  other wrapping. But remember, some of this packaging is designed to insure product                   
 10 safety, making packages  tamper-resistant. Other wrapping preserves freshness and                    
  quality. 
    Buy the largest size package whenever practical. You get more product with less                
  packaging than with smaller sizes. 
    Favor products sold in concentrated forms or in compact packages. Some                       
 15 beverages, liquid soaps, cleaning products and fabric softeners are packaged this way.             
  Simply mix the concentrate with water-refilling the original container at home. This                        
  process can be repeated indefinitely. 
    Use products that do more than one thing such as laundry soaps that combine                 
  detergents with fabric softeners and shampoos that include conditioners.  
92. The word it (line 2) refers to .................... . 
 1) the amount of materials 2) the most effective way 
 3) dealing with garbage  4) attacking the problem at its source  
93. The phrase vote on (line 3) could best be replaced by .................... . 
 1) elect 2) select 3) nominate 4) determine  
94. One way to minimize the amount of garbage is to .................... . 
 1) buy products with the least packaging 
 2) avoid using products packed in plastic 
 3) spend less money on wrapping and packaging 
 4) use products which are wrapped to keep them fresh  
95. According to the passage, you can practise reducing unnecessary garbage at .................... . 
 1) cafeterias 2) supermarkets 3) home 4) launderettes  
96. It is not mentioned in the passage that packaging can insure a product’s .................... . 
 1) quality 2) freshness 3) safety 4) cleanliness  
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97. All of the following are methods suggested in the passage to decrease the amount of 
garbage, EXCEPT .................... . 

 1) purchasing products in the largest size 
 2) using products in concentrated form 
 3) looking for products with combined functions 
 4) buying products with multi-layered wrapping  
98. According to the passage, all of the following products come in concentrated form 

EXCEPT .................... . 
 1) hair conditioners 2) fabric softeners 3) liquid soaps 4) cleaning products  
99. The best title for this passage is .................... . 
 1) How to Separate Garbage 2) Unnecessary Packaging 
 3) Ways to Reduce Garbage 4) Choosing Wrapping Materials  
100. The writer’s purpose is to .................... . 
 1) make suggestions   2) advertise products 
 3) report facts   4) describe a process 
 

เฉลย 
 
71. 3) 72. 2) 73. 4) 74. 3)  75. 4) 76. 3) 77. 1) 78. 4) 79. 2) 80. 1) 
81. 4) 82. 1) 83. 3) 84. 1)  85. 4) 86. 2) 87. 1) 88. 2) 89. 2) 90. 1) 
91. 3) 92. 4) 93. 2) 94. 1)  95. 2) 96. 4) 97. 4) 98. 1) 99. 3) 100. 1) 
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ลักษณะคําถามในขอสอบ A-NET 2549-2550 
 

A-NET 28 กุมภาพันธ 2549 A-NET 3 มีนาคม 2550 
Reading (A long Passage) 
(ขอ 56-65) : เรื่องยาที่ใชรักษา
สารพัดโรค (for every ill) 
 
 

56. What should be the best 
 title of this passage? 
57. Which statement is 
 TRUE according to the 
 passage? 
58. According to the 
 passage, which of the 
 following cannot be 
 helped by drugs? 
59. Which of the following 
 IS NOT the name of 
 drug? 
60. What does the word 
 “array” mean? 
61. What does the word 
 “their” refer to? 
62. What does a psychologist
 deal with? 
63. What is the purpose of 
 the writer? 
64. What can be inferred 
 from the passage? 
65. Which of the following 
 best indicates the 
 writer’s opinions  towards 
 the new drug?  

Reading (ขอ 51-100) 
I. เพลงกลอมเด็ก (ขอ 51-55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. Which of the following 
 is the most suitable 
 word to fill in the blank 
 space in the third line of
 the lyric? 
52. Which of the following 
 proverbs can be relevant 
 to the above lyric? 
53. What does this nursery 
 rhyme basically teach a 
 child? 
54. Which of the following 
 CANNOT be inferred as 
 an owl’s behavior, 
 according to the lyric? 
55. Which of the following 
 does this nursery rhyme 
 illustrate? 

Speed Reading 
(ขอ 66-70) : เรื่องเทศกาล
คริสตมาสในที่ตางๆ เชน ใน
มาเลเซีย สวีเดน อังกฤษ 
ออสเตรเลีย และอเมริกา 

66. What kind of beverages 
 do people leave for 
 Santa Claus? 
67. Which two countries 
 depict the true spirit of 
 Christmas celebration? 
68. Which of the following 
 is not included in 
 Christmas celebrations 
 in different countries?  

II. Graph แสดงใหเห็นวาอาหาร
 ขบเคี้ยวประเภทใดที่นักเรียน 
 ม.ปลายชอบ (ขอ 56-60) 

56. What does the bar 
 graph intend to show 
 the reader about? 
57. Which of the following 
 snack food is the least 
 preferred by girls? 
58. Which of the following is 
 NOT true, according to 
 the bar graph? 
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A-NET 28 กุมภาพันธ 2549 A-NET 3 มีนาคม 2550 
 69. Which description DOES

 NOT explain the house 
 decoration on Christmas?
70. Why is a Christmas 
 celebration not a big 
 event in some places? 

 
 
 

59. What kind of snacks did 
 girls prefer more than 
 boys? 
60. Which of the following 
 is TRUE according to 
 the bar graph?  

  III. การตูน Charlie Brown 
 (ขอ 61) 

61. Which of the following is 
 NOT related to what the 
 boy in the second panel 
 implies?  

  IV. การตูน Charlie Brown 
 (ขอ 62-65) 

62. What is the girl’s Santa 
 Claus in her story like? 
63. Which of the following 
 is NOT mentioned of 
 her Santa? 
64. What does the word 
 “faltered” mean according
 to the cartoon strip? 
65. Which of the following 
 words is suitable to fill 
 in the twelfth panel of 
 the cartoon?  

  V. โฆษณาโคมไฟฟา 
 (ขอ 66-70) 

66. What does the article 
 advertise? 
67. What is the main 
 benefit of the product? 
68. What is TRUE in the 
 ad? 
69. Who is Crispin Jackson?
70. In which section of a 
 magazine can you find 
 this product?  

  VI. จดหมายเวียนเชิญชวนให
 บริจาคเพ่ือชวยอนุรักษสัตวปา
 (สุนัขปา) (ขอ 71-75) 

71. What is the main 
 purpose of the letter? 
72. Who should be the 
 writer of this letter for 
 the organization?   
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A-NET 28 กุมภาพันธ 2549 A-NET 3 มีนาคม 2550 
   

 
 

73. Which of the following 
 is NOT part of the 
 information in this letter? 
74. Which of the following 
 gifts are NOT provided 
 for those who are willing 
 to help? 
75. How does the writer feel
 about the incident in 
 Idaho?  

  VII. ตลกราย (black humor)
 ลูกคาไมพอใจบริการของ
 ภัตตาคารจึงประชดประชัน 
 (sarcastic) (ขอ 76-77) 

76. Why did he ask the 
 waitress to ‘drop him a 
 post card now and then’?
77. Which of the following, 
 do you think, is the tone 
 of the customer?  

  VIII.บทสนทนาขําขัน (joke) 
 (ขอ 78-79) 

78. How did Tom break his 
 arm? 
79. Which of the following 
 may be TRUE about 
 Tom’s brother, according 
 to the dialogue?  

  IX. บทสนทนาขําขัน  
 (ขอ 80) 

80. Which of the following 
 should be the 
 interviewer’s response?  

  X. Acupuncture เรื่องการ
 ฝงเข็มและความสงสัยของ
 ชาวตะวันตกวาจะไดผลดี
 จริงหรือไม (ขอ 81-90) 

81. Where would you read 
 this piece of writing? 
82. What would be the most
 suitable title for this 
 article? 
83. Why has acupuncture 
 been viewed with 
 suspicion in the west? 
84. What did the Cochrane 
 Collaboration find about 
 acupuncture?   
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A-NET 28 กุมภาพันธ 2549 A-NET 3 มีนาคม 2550 
   

 
 

85. Why were the results 
 between ‘sham’ and 
 ‘real’ acupuncture similar?
86. Why do researchers 
 have problems with 
 ‘sham’ acupuncture? 
87. Why is acupuncture 
 difficult to measure? 
88. Why do many Chinese 
 patients believe in the 
 benefits of acupuncture?
89. Why has acupuncture 
 not yet been used 
 routinely in the west? 
90. Overall, what mood is 
 portrayed by the end of 
 this article?  

  XI. Studies of Malaria  
 งานวิจัยสองเรื่องที่เก่ียวกับ
 โรคมาลาเรีย (ขอ 91-100)

91. On which of the 
 following subjects do the 
 two studies focus? 
92. Which areas are studied?
93. What is deforestation? 
94. What is the major 
 finding of the first study?
95. What is Anopheles 
 darlingi? 
96. What reason is cited to 
 explain the findings of 
 the first study? 
97. What is he major finding
 of the second study? 
98. Which groups need to 
 work closely together? 
99. What is the best title for 
 this article? 
100.What can be inferred 
 from the article?  
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 สรุป 
 เนื้อหาขอสอบ A-NETs ป 2549 และ 2550 
  - ยาครอบจักรวาล 
  - เทศกาลคริสตมาส 
  - เพลงกลอมเด็ก 
  - กราฟแสดงสถิติอาหารขบเคี้ยวยอดนิยมในกลุมนักเรียนมัธยมปลาย 
  - การตูน 2 เรื่อง (จาก Charlie Brown) 
  - โฆษณาขายโคมไฟฟา 
  - จดหมายเชิญบริจาคชวยอนุรักษสัตวปา 
  - ตลก 3 เรื่อง 
  - การฝงเข็ม 
  - งานวิจัยเรื่องโรคมาลาเรีย 
 ลักษณะคําถามยังคงใช wh question และ How...? ถามใหผูตอบหาขอมูลจากเน้ือเรื่อง คําถามสวนใหญ
จะคลายกัน คือ  
  - What...? ถามรายละเอียดหรือขอมูล 
  - Which of...? ถามใหเลือกคําตอบที่ถูกตองจากขอมูลท่ีกําหนด 
  - Why...? ใหหาเหตุผล 
  - Where... / Which...? ใหบอกสถานที่ 
  - How...? ใหบอกวิธีการ 
  - Who...? ใหบอกวาใครเปนคนทํา / ปฏิบัติ  
 คําถามท่ีถามใจความหลักหรือใจความสําคัญของ passage มักจะมีลักษณะ ดังน้ี 
  - What is the main topic of the passage? 
  - What is the main subject of the passage? 
  - What is the passage mainly about? 
  - What does the passage mainly discuss? 
  - With what is the passage primarily concerned? 
  - The primary idea of the passage is .................... . 
  - The main topic of the passage is .................... . 
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ตัวอยางขอสอบ A-NET’49 
 
Items 56-65 :  Reading (A Long Passage)  
Directions :  Choose the best answer.  
 Can’t remember phone numbers? Worried about an upcoming exam or desperately want to 
give up smoking? In future, the answer will be simple : just pop a pill. The idea that an array of 
easily available, addiction-free drugs could be used to improve memory or increase intelligence is 
the stuff of science fiction dystopia--in “Brave New World”, Aldous Huxley created a whole 
planet under the spell of a pleasure drug called Soma. 
 But a new report by leading scientists in the fields of psychology and neuroscience argues 
that, very soon, there really will be a pill for every ill.  
 “It is possible that advances could usher in a new era of drug use without addiction,” says 
the report by Foresight, Britain’s science-based think-tank. 
 “In a world that is increasingly non-stop and competitive, the individual’s use of such 
substances may move from the fringe to the norm.” 
 Drugs that work on the brain are already common--many people can hardly begin their 
days without the mind-sharpening effects of caffeine or nicotine. 
 The British government’s chief scientific adviser, Sir David King, says that brain enhancing 
drugs developed to treat diseases such as Alzheimer’s are likely to find increased use among 
healthy people looking to improve their perception, memory, planning or judgment. 
 Ritalin, prescribed to children with attention deficit hyperactivity disorder, is sometimes  
used by healthy people to enhance their mental performance. Modafinil, a drug developed to 
treat narcolepsy, has been shown to reduce impulsiveness and help people focus on problems. 
 “It improves working memory--your ability to remember telephone numbers--it gives you 
an extra digit or two,” says Prof Trevor Robbins, an experimental psychologist at Britain’s 
Cambridge University and an author of the Foresight report.  
56. What should be the best title of this passage? 
 1) A pill for every ill   2) Addiction-free drugs 
 3) Ways to improve memory 4) How to cure Alzheimer’s disease  
57. Which statement is TRUE according to the passage? 
 1) Drugs can improve memory but many have side effects. 
 2) The brain-enhancing drugs tend to be more widely used. 
 3) Robbins is the name of a scientist who develops the pill. 
 4) At present, scientists have already discovered medicines to increase intelligence.  



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _______________________________ ภาษาอังกฤษ (137) 
2008 

58. According to the passage, which of the following cannot be helped by drugs? 
 1) Solving problems   2) Making judgment 
 3) Improving memory   4) Becoming more anxious  
59. Which of the following IS NOT the name of drug? 
 1) Soma 2) Ritalin 3) Modafinil 4) Dystopia  
60. What does the word “array” mean? 
 1) Usage 2) Collection 3) Standard 4) Response  
61. What does the word “their” refer to? 
 1) Normal children’s   2) Sick people’s 
 3) Hyperactive children  4) Healthy people’s  
62. What does a psychologist deal with? 
 1) Physical health   2) Mental health 
 3) Heart disease   4) Brain disease  
63. What is the purpose of the writer? 
 1) To persuade people to buy new drugs 
 2) To compare new drugs with the old ones 
 3) To inform us about the advancement of drugs 
 4) To give reasons why new products are popular  
64. What can be inferred from the passage? 
 1) New drugs are more effective and reliable. 
 2) People tend to keep good health by taking drugs. 
 3) The writer convinced healthy people to take drugs. 
 4) Many existing drugs will be used in healthy people to help mental performance.  
65. Which of the following best indicates the writer’s opinions towards the new drug? 
 1) Neutral 2) Favorable 3) Doubtful 4) Judgemental 
 
Items 66-70 :  Speed Reading  
Directions :  Choose the best answer. 
 
Christmas in Malaysia 
In Malaysia, Christmas is celebrated on a small scale. This is because only 10% of the population 
are Christians and the majority of people are Muslim. However, in the last 10 years businesses 
have taken the opportunity to promote the event to sell more goods and to hold lots of            
end-of-year sales. Christmas Day is the only public holiday in Malaysia. 
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Christmas in Sweden 
Christmas is a very important holiday in Sweden because it is the celebration of Jesus’s birth. 
Several weeks before Christmas Eve people decorate the streets and shops. Families decorate 
their houses by setting up stars and candles in their windows, placing red table cloths on their 
tables, put out Santa Claus and decorating all their houses in red. EVERY family has a green tree 
in their house that they decorated and place presents underneath it. Some people sing Christmas 
carols and dance around the tree on Christmas Eve. 
 
Christmas in England 
Christmas is celebrated in England with people giving and receiving present to family and 
friends. Many people share a Christmas meal of roast turkey, roast potatoes and a large choice of 
vegetables followed by Christmas Pudding and Mince pies. They may also organize parties where 
beer, wine and sometimes champagne are served. Not many people go out at Christmas, unless 
they are going to families as on Christmas Day no shops or amusements are open. 
 
Christmas in Australia 
Christmas preparations in Australia begin early in December when people put up decorations in 
their houses which include door wreaths, artificial Christmas trees, nativity scenes and send 
Christmas cards to friends and relatives. Many start shopping for gifts and baking Christmas 
cakes and puddings. People who have real Christmas trees put them up with lights and 
decorations closer to Christmas Day. Shopping Centres and large Department stores always have 
Santa Claus sitting in a special chair handing out small gifts to children. Lots of different 
Christmas carols are played in Shopping Centres, schools and churches. School holidays start 
about this time of the year. On Christmas Eve some people go to church at midnight. Others go 
early on Christmas morning. Children believe that Santa Claus comes in the night and places 
their presents under their Christmas tree so they get up very early to open the presents. They 
often leave a glass of Coca Cola or milk for him and some carrots for his reindeers. 
 
Christmas in America 
Christmas trees with special ornaments and an angel on top and other decorations are put up in 
homes about one month before Christmas Day. Electric candles are hung in windows and 
greenery (some fake and some real) in other places. Christmas stockings are hung on the mantle 
of the fire place, one for each member of the family including pets. Some families also place a 
nativity scene under the tree with the gifts which are usually opened on Christmas morning. 
When children are in bed on Christmas eve Santa Claus flies through the night in his magic 
sleigh pulled by reindeers, lands on the roof tops, slides down the chimney and fills the stockings 
with small gifts and bones and treats for pets. The true reason Christmas is celebrated is for the 
birth of Jesus Christ, the Savior of all. 
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Christmas in Germany 
Christmas in Germany starts early. People light one candle on every Sunday and have a 
“Adventskalender”. On the 6th of December they have St. Nicola’s Day, but they still have to go 
to school. On the day before Christmas families decorate their own Christmas trees with candles, 
balls and tinsel. On the evening of the 24th December families give gifts to family members and 
friends. They also sing Christmas carols and eat lots of yummy food like ducks with dumplings.   
66. What kind of beverages do people leave for Santa Claus? 
 1) Wine 2) Beer 3) Champagne 4) Coca Cola or milk  
67. Which two countries depict the true spirit of Christmas celebration? 
 1) Sweden and America  2) Malaysia and England 
 3) England and Germany  4) Australia and Sweden  
68. Which of the following is not included in Christmas celebrations in different countries? 
 1) Going to Midnight Mass 2) Going Trick or Treating 
 3) Hanging stockings by the chimney 4) Giving something as a present to someone  
69. Which description DOES NOT explain the house decoration on Christmas? 
 1) Christmas in Sweden  2) Christmas in England 
 3) Christmas in Australia  4) Christmas in America  
70. Why is a Christmas celebration not a big event in some places? 
 1) Because it is only a public holiday. 
 2) Because the number of Christians is very small. 
 3) Because the end-of-year sales are promoted instead. 
 4) Because businesses are not popular in the last 10 years. 
 

เฉลย 
 
56. 1) 57. 2) 58. 4) 59. 4)  60. 2) 61. 4) 62. 2) 63. 3) 64. 4) 65. 1) 
66. 4) 67. 1) 68. 2) 69. 2)  70. 2) 
 
 
 
 
 



ภาษาอังกฤษ (140)_______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 
2008 

ตัวอยางขอสอบ A-NET’50 
 
READING (Items 51-100)  
Choose the best answer.  
Passage I (Items 51-55) 
 

A Wise Old Owl 
A wise old owl lived in an oak. 

The more he saw, the less he spoke. 
The less he spoke, the more he ..........51.......... .   

51. Which of the following is the most suitable word to fill in the blank space in the third line of 
the lyric? 

 1) tried 2) heard 3) preyed 4) waited  
52. Which of the following proverbs can be relevant to the above lyric? 
 1) Easier said than done.  2) First think, and then speak. 
 3) Every bird loves to hear himself sing. 4) Keep your mouth shut and your ears open.  
53. What does this nursery rhyme basically teach a child? 
 1) It is wise to observe and keep quiet. 
 2) It is good for a child to wait and see. 
 3) It is perfect to try to do anything quietly. 
 4) It is better to listen than to attack someone immediately.  
54. Which of the following CANNOT be inferred as an owl’s behavior, according to the lyric? 
 1) Watching and trying to keep silent. 
 2) Hunting its prey quickly and quietly. 
 3) Hiding in an oak tree and speaking for its prey. 
 4) Observing and waiting patiently when hunting.  
55. Which of the following does this nursery rhyme illustrate? 
 1) a good way to think  2) a good manner to have 
 3) a method to remember  4) a tip on hunting 
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Passage II (Items 56-60) 
Graph 

Preferred snack choices of students at a high school  
Candy
Chips

Chocolate bars
Cookies
Crackers

Fruit
Ice cream

Popcorn
Pretzels

Vegetables
0 50 100 150 200 250 300

Number of students

Girls
Boys

  
56. What does the bar graph intend to show the reader about? 
 1) A comparison of snacks by gender 
 2) A lot of preferred snacks of college students 
 3) A difference in colors of students’ preference 
 4) A large number of students who prefer snacks  
57. Which of the following snack food is the least preferred by girls? 
 1) fruit 2) candy 3) pretzels 4) vegetables  
58. Which of the following is NOT true, according to the bar graph? 
 1) The graph shows preferred snack choices among teenagers. 
 2) A substantial number of more boys than girls preferred chips. 
 3) Two snacks preferred by most students are chips and chocolate bars. 
 4) The preferred snack choice of chips between boys and girls is the most different.  
59. What kind of snacks did girls prefer more than boys? 
 1) Popcorn, candy, fruit and chips 2) Ice cream, crackers, and vegetables 
 3) Candy, crackers, fruit and ice cream 4) Chips, fruits, chocolate bars and popcorn  
60. Which of the following is TRUE according to the bar graph? 
 1) Fruit are the snack food most preferred by boys. 
 2) Boys seem to prefer vegetables, chocolate bars and pretzels more than girls do. 
 3) The same number of boys and girls preferred popcorn as their snack food choice. 
 4) Two snack foods least preferred by both boys and girls are chips and fruit. 
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Passage III (Item 61)  
 

   
61. Which of the following is NOT related to what the boy in the second panel implies? 
 1) It is very difficult to take good care of a dog. 
 2) A dog generally needs lots of caring from its owner. 
 3) An owner must be responsible for taking care of his dog. 
 4) It might be better for the other boy to get him a dog as a present. 
 
Passage IV (Items 62-65) 
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62. What is the girl’s Santa Claus in her story like? 
 1) A man who comes to visit young children and walked on the roof. 
 2) A man in a yellow slicker, big rubber boots, and with his rain gear. 
 3) A man who travels to town so as to complete his job on Christmas Eve. 
 4) A man who lives in the North Pole and travels around the world with a mist.  
63. Which of the following is NOT mentioned of her Santa? 
 1) Christmas presents   2) Big yellow rubber boots 
 3) Rain gear and folding umbrella 4) A gentle mist and heavy rain  
64. What does the word “faltered” mean according to the cartoon strip? 
 1) managed 2) criticized 3) responded 4) hesitated  
65. Which of the following words is suitable to fill in the twelfth panel of the cartoon? 
 1) squirm 2) equate 3) refuge 4) endure 
 
Passage V (Items 66-70)  

  
66. What does the article advertise? 
 1) A lamp 2) An armchair 3) A pair of glasses 4) A Chelsea light bulb  
67. What is the main benefit of the product? 
 1) It is a beautiful decoration. 2) It makes your body comfortable. 
 3) It won’t strain your eyes quickly. 4) It will increase the power of your vision. 
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68. What is TRUE in the ad? 
 1) There is a 30 day guarantee. 2) Alex recommends the product. 
 3) This product is for the elderly only. 4) For further details you can make a free call.  
69. Who is Crispin Jackson? 
 1) He is an advertiser.   2) He is a book critic. 
 3) He is a serious reader.  4) He is the editor of the book.  
70. In which section of a magazine can you find this product? 
 1) The Events section   2) The Classified section 
 3) The Commentary section 4) The New Technology section 
 
Passage VI (Items 71-75)  

"Promise"   
Dear Friend of Wildlife, 
 Please look closely at this furry little puppy. 
 Her name is Promise. And she was one of the first wolf pups to be born in Yellowstone 
National Park in more than half a century. 
 I wish I could tell you that Promise and her family are safe and secure. But, little Promise is 
not safe _ and neither are the other wolves that Defenders helped restore to Yellowstone and Idaho. 
 In Idaho, two of these wolves were recently poisoned to death! These killers used a lethal 
poison known as Compound 1080. These wolves died a slow and cruel death _ suffering seizures, 
convulsions, hallucinations, and cardiac and respiratory failure! It probably took these beautiful 
creatures as long as twelve grueling hours to die... 
 These beautiful wolves did not deserve to die. Their deaths were senseless and savage. We 
must protect wolves in the wild. But to do so we need your help. 
 That’s why I hope you’ll “adopt” a wolf like Promise. Your small $15 adoption donation will 
help Defenders keep wolves alive and bring these wolf killers to justice ... and urge Congress to 
allocate more resources to enforcing the laws that protect imperiled wildlife, like the wolf pup on 
your note cards. 
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 You can also help protect wolves, by using your Defenders of wildlife special edition wolf 
Note Cards, by acclaimed wildlife photographer Jim Brandenburg. 
 When you send these lovely note cards to your friends and family, you’ll be saying “I’m 
doing my part to protect little wolf pups like Promise.” 
 Now, let me tell you about these wonderful wolves ... 
 Like humans, wolves live in close-knit social units, where they share food and the care of 
pups. They are surprisingly warm and affectionate _ and contrary to myth, wolves avoid humans 
whenever possible. 
 But to justify centuries of slaughter, the wolf was demonized as a “beast”. 
 Our own government paid as much as $200 a hide for hunters to systematically slaughter ... 
and exterminate America’s majestic wolves. 
 At one point, our government even paid hunters to pull baby wolves from their dens and 
club them to death! 
 To correct the shameful chapter in our history, Defenders of Wildlife was at the forefront of 
the battle to reintroduce gray wolves into Yellowstone and central Idaho. Now, after 25 years of 
hard work, wolves are at long last beginning to thrive _ raising newborn pups in their home in 
the wild. 
 But, Defenders needs your help to bring to justice the cowardly wolf killers, who poisoned 
two wolves in Idaho. And we must urge Congress to allocate more resources to enforcing the 
laws that protect imperiled wildlife, like wolves. 
 Without your help, I fear furry wolf pups like Promise will be gunned down ... or poisoned. 
And it would be awful if another wolf had to suffer such a cruel death! 
 So you can see why we urgently need concerned people like you to “adopt” wolves like 
Promise, with a sponsorship gift of $15 or more. 
 When you help Defenders of Wildlife protect our wolf families, you will also receive these 
important benefits of sponsorship. 
 • A beautiful color photograph of a wolf; 
 • A free copy of our publication, Wolves of America; 
 • Four free issues of our award-winning quarterly wildlife magazine, Defenders; 
 • Free e-mail wildlife updates through the Defenders Electronic Network (DEN) 
 But most importantly, you’ll know that you are making a critical difference in the lives of 
wolves in the wild. 
 Please help protect precious pups like Promise. Please “adopt” a wolf today! 
 
       Sincerely, 
       .................... 
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71. What is the main purpose of the letter? 
 1) To ask for a donation  2) To poison the wolves 
 3) To adopt and take home a wolf 4) To help protect wolves in the zoo  
72. Who should be the writer of this letter for the organization? 
 1) Secretary   2) Treasurer 
 3) Supervisor   4) President  
73. Which of the following is NOT part of the information in this letter? 
 1) Promise was safe and needed a defender and contributor. 
 2) Promise was a wolf puppy in Yellowstone National Park. 
 3) Promise was among wolf puppies to be made safe and secure. 
 4) Promise used to be an example of the Defenders to ask for adopting her with fund raising.  
74. Which of the following gifts are NOT provided for those who are willing to help? 
 1) a photograph   2) magazines 
 3) free e-mail updates  4) membership  
75. How does the writer feel about the incident in Idaho? 
 1) disconnected    2) dissolved 
 3) disappointed   4) disorganized 
 
Passage VII (Items 76-77) 
 The exhausted restaurant diner was nearing the end of his meal. He had waited ten minutes 
before anyone had even handed him a menu; five more minutes before a waitress had come for 
his order; fifteen minutes more before his meat was served to him. Now he wanted his dessert. 
 “Miss,” he said to his waitress, “I’ll have some strawberry shortcake. And while you’re away, 
would you be good enough to drop me a post card now and then?”  
76. Why did he ask the waitress to ‘drop him a post card now and then’? 
 1) Because it seemed to be love at first sight. 
 2) Because he was irritated with the poor restaurant service. 
 3) Because he might want to make friends with the waitress. 
 4) Because he wanted to know about the post card service at the restaurant.  
77. Which of the following, do you think, is the tone of the customer? 
 1) bizarre   2) tragic 
 3) humorous   4) sarcastic 
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Passage VIII (Items 78-79) 
Tom  : My brother was sick and he went to the doctor. 
Bill  : Is he feeling better now? 
Tom  : No, he has a broken arm. 
Bill  : How did he break it? 
Tom  : Well, the doctor gave him a prescription and told him no matter what happened to 

follow that prescription. And the prescription blew out the window. 
Bill  : How did he break his arm? 
Tom  : He jumped out of the window trying to follow the prescription!  
78. How did Tom break his arm? 
 1) He went to see his brother. 
 2) He took the doctor’s description. 
 3) He fell out of the window by accident. 
 4) He followed his doctor’s prescription carefully.  
79. Which of the following may be TRUE about Tom’s brother, according to the dialogue? 
 1) obedient   2) diligent 
 3) arrogant   4) sensitive 
 
Passage IX (Item 80) 
Applicant : I am an educated man. I graduated with a degree of Bachelor of Arts, Doctor of 

Law, and two other degrees. 
Interviewer : That’s nothing. I myself graduated from college with 38 degrees. 
Applicant : 38 degrees? You’re kidding? 
Interviewer : ..........80.......... .  
80. Which of the following should be the interviewer’s response? 
 1) No, I started young   
 2) No, my son helped me out 
 3) No, I had a fever   
 4) No, it was so hot in those days 
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Passage X (Items 81-90) 
 Acupuncture is a traditional Chinese medicine that has been viewed with suspicion in the 
west. Many Chinese doctors regard acupuncture as an effective treatment for various illnesses 
such as stroke. Recently, scientific studies of the effects of acupuncture have begun in China and 
almost all trials as a treatment for stroke have been positive. Another study from the UK showed 
that several other countries had found positive results too. 
 The Cochrane Collaboration, an international non-profit organization conducted a review of 
the benefits of acupuncture. They found that those who received treatment within 30 days of 
suffering a stroke were much more likely to make a positive recovery than those who were not 
treated. ‘Sham’ acupuncture was also conducted and it was found that the differences between 
this and ‘real’ acupuncture were small. This may be because of the ‘placebo effect’ whereby 
patients believe in the treatment and positive effects are experienced. 
 However, the biggest problem with the current research is that most studies are of a poor 
quality and are therefore unreliable. For example, only three trials used ‘sham’ acupuncture as a 
control in studies conducted in the UK, whereas no ‘sham’ acupuncture was used in the trials in 
China. Part of the problem is that in the Chinese studies the patients are hand-picked. Patients 
come to the hospital to receive treatment because they already believe and trust in traditional 
medicines. These patients are not willing to be put into a control group to receive ‘sham’ 
treatment and therefore it is difficult to conduct a proper study. 
 There is also a problem with the measurement of the results of acupuncture. Chinese 
doctors believe that outcome measurements of acupuncture should be different from that of those 
used in conventional western medicine because the theory of acupuncture is different. But these 
measurements have not yet been specified. 
 The recent study in China, including 862 patients is the largest trial conducted to date and 
the results could prove to be invaluable in the treatment of stroke patients. However, at present 
there is not enough data available to endorse the routine use of acupuncture in the treatment of 
stroke. What we do know is that acupuncture is cheap, safe and potentially effective treatment 
that is trusted by many people, particularly in China.  
81. Where would you read this piece of writing? 
 1) A novel 2) A brochure 3) An advertisement 4) An editorial  
82. What would be the most suitable title for this article? 
 1) Major suspicions about acupuncture 
 2) The revolt against conventional medicine in China 
 3) The validity of acupuncture as an alternative therapy 
 4) The growing acceptance of acupuncture around the world  
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83. Why has acupuncture been viewed with suspicion in the west? 
 1) Because there is no solid evidence of its benefits. 
 2) Because westerners do not believe in traditional medicines. 
 3) Because no one has ever benefited from this kind of treatment. 
 4) Because some of the studies have shown that this treatment can work.  
84. What did the Cochrane Collaboration find about acupuncture? 
 1) That people suffering from stroke will rarely have any benefit. 
 2) That people suffering from stroke will be cured within 30 days. 
 3) That people suffering from stroke may experience positive results. 
 4) That people suffering from stroke should always receive this treatment.  
85. Why were the results between ‘sham’ and ‘real’ acupuncture similar? 
 1) Because it is basically the same treatment. 
 2) Because conventional medicine was used as well. 
 3) Because patients took this treatment for a long period of time. 
 4) Because the power of the mind can encourage beneficial effects.  
86. Why do researchers have problems with ‘sham’ acupuncture? 
 1) Patients want to have placebo treatment. 
 2) There is no way of controlling the outcome of the study. 
 3) The Chinese doctors are unwilling to conduct this study. 
 4) It is difficult to distinguish between real and placebo effects.  
87. Why is acupuncture difficult to measure? 
 1) Because traditional medicine is hard to interpret in modern terms. 
 2) Because the tests conducted are usually unreliable and of poor quality. 
 3) Because there are no agreed measurement standards currently available. 
 4) Because people who suffer strokes do not demonstrate recovery patterns.  
88. Why do many Chinese patients believe in the benefits of acupuncture? 
 1) Acupuncture can cure many illnesses. 
 2) The government promotes the use of acupuncture. 
 3) Chinese people cannot afford conventional medicine. 
 4) Culturally, traditional medicine is very popular in China.  
89. Why has acupuncture not yet been used routinely in the west? 
 1) Not many people trust in the drawbacks of this treatment. 
 2) There is still not enough evidence to support this treatment. 
 3) Many westerners are afraid of putting needles into their bodies. 
 4) Acupuncture has not yet been proved to be a safe form of treatment.  
90. Overall, what mood is portrayed by the end of this article? 
 1) Skeptical 2) Supportive 3) Dismissive 4) Informative 
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Passage XI (Items 91-100) 
 Two studies conducted in South America’s Amazon forest show that greater incidence of 
malaria in newly settled frontier regions is related not just to the increase in human numbers, but 
to changes in the landscape itself. 
 Over a year, various researchers collected mosquitoes at 56 sites in states of deforestation 
along a new road that cuts through the Amazon in northeastern Peru. The scientists counted 
how often the insects landed on humans at each site. Their results, published in the January 
issue of the American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, reveals that the bite rate from 
Peru’s main malaria-spreading mosquito, Anopheles darlingi, was nearly 300 times greater in 
areas cleared for logging, ranching, and other human activities than in areas with less ecological 
alteration. “By dramatically changing the landscape, we are tipping the balance in a way that is 
increasing the risk of malaria transmission,” says senior author Jonathan Patz, a professor at the 
University of Wisconsin-Madison’s Nelson Institute for Environmental Studies. 
 A report in the February 14 issue of the Proceedings of the National Academy of Sciences 
pointed to similar links between malaria and deforestation. The study, conducted by a different 
research team in Brazil’s Amazon, attributes heightened malaria risk to the increase in standing 
water that comes with tree-clearing and other ecosystem changes in the early stages of human 
settlement. New pools of water create ideal egg-laying environments for A. darlingi, the 
scientists note. However, once agriculture and urban development are better established in 
frontier regions, this breeding habitat declines and malaria transmission rates fall. The Amazon 
research aims to inform efforts to better manage malaria out-breaks, and also confirms the 
importance of close collaboration between the health and conservation communities. Since 1980, 
more than 50 million hectares of Amazon forest has been lost, an area roughly the size of Thailand.  
91. On which of the following subjects do the two studies focus? 
 1) The landscape is changing. 2) Human numbers are increasing. 
 3) People get malaria more frequently. 4) Frontier areas have higher numbers of mosquitoes.  
92. Which areas are studied? 
 1) Maritime areas   2) Mosquito-infested water reserves 
 3) Plantations in the Amazon River basin 4) Areas people have moved into recently  
93. What is deforestation? 
 1) The farming of trees  2) The elimination of trees 
 3) The breeding of mosquitoes 4) The increase in temperatures in forests  
94. What is the major finding of the first study? 
 1) Deforestation causes malaria. 
 2) Mosquitoes are taking over the land in deforestation areas. 
 3) There are 300 times fewer mosquitoes in deforestation areas than elsewhere. 
 4) Mosquitoes are biting people more often in deforestation areas than elsewhere. 
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95. What is Anopheles darlingi? 
 1) A type of malaria   2) A type of mosquito 
 3) A region near the Amazon River 4) A title of a scientific research journal  
96. What reason is cited to explain the findings of the first study? 
 1) Changes to the ecosystem 2) Increased global temperatures 
 3) Mosquitoes are more aggressive 4) Malaria transmission methods are changing  
97. What is he major finding of the second study? 
 1) Malaria and deforestation are unrelated. 
 2) Mosquito eggs live longer in standing water. 
 3) Humans develop differently, due to malaria transmission. 
 4) Standing water is increasing the risk of malaria transmission.  
98. Which groups need to work closely together? 
 1) The authors of the two articles 
 2) The two research journals mentioned 
 3) Ministries of health and ministries of the environment 
 4) The research team in Peru and the research team in Brazil  
99. What is the best title for this article? 
 1) Malaria in the Amazon  2) Global Issues About Malaria 
 3) Malaria Linked to Deforestation 4) Prevention of Malaria Transmission  
100. What can be inferred from the article? 
 1) Thailand will have the same problems as Peru and Brazil. 
 2) Environmentalists are not working enough with health experts. 
 3) Peru and Brazil are carefully controlling the transmission of malaria. 
 4) Certain mosquitoes are becoming stronger and can spread malaria more quickly. 
 

เฉลย 
 
51. 2) 52. 4) 53. 1) 54. 3)  55. 1) 56. 1) 57. 4) 58. 4) 59. 3) 60. 3) 
61. 4) 62. 2) 63. 1) 64. 4)  65. 1) 66. 1) 67. 3) 68. 3) 69. 2) 70. 2) 
71. 1) 72. 4) 73. 1) 74. 4)  75. 3) 76. 2) 77. 4) 78. 4) 79. 1) 80. 3) 
81. 4) 82. 3) 83. 1) 84. 3)  85. 4) 86. 4) 87. 3) 88. 4) 89. 2) 90. 1) 
91. 4) 92. 4) 93. 2) 94. 4)  95. 2) 96. 1) 97. 4) 98. 3) 99. 3) 100. 2) 
 



ภาษาอังกฤษ (152)_______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 
2008 

แบบทดสอบ 
 
Directions :  Read the following and choose the best alternative. 
I. 

A Life Worth Saving 
 A man risked his life by swimming through the treacherous riptide to save a youngster 
being swept out to sea. After the child recovered from the harrowing experience, he said to the 
man, “Thank you for saving my life” 
 The man looked into the boy’s eyes and said, “That’s okay, kid. Just make sure your life 
was worth saving” 
   Author Unknown 
   From More Sower’s Seeds by Brian Cavanaugh    
1. What does “riptide” mean? 
 1) windy sea 2) rough sound 3) high wave 4) deep water  
2. Which of the following is another example of “the harrowing experience” 
 1) racing 2) hiking 3) beating 4) sailing  
3. What was the rescuer’s expectation towards the boy? 
 1) The boy would be a good citizen. 
 2) The boy would save his life. 
 3) The boy would not swim in the sea again.  
 4) The risk would be in vain. 
 
II. 

A Careless Zookeeper 
A careless zookeeper named Blake 

Fell into a tropical lake. 
Said a fat alligator, 

A few minutes later, 
“That’s nice, but I still prefer steak.”  

4. The zookeeper was careless because he .................... . 
 1) went swimming in a lake 2) forgot to feed the alligator 
 3) fed the alligator steak  4) slipped into the water 
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5. The author uses these three words “Blake, lake and steak” because they .................... . 
 1) have the same vowel sound 2) convey the same meaning 
 3) use the same spelling pattern 4) refer to the same thing  
6. The alligator just finished .................... . 
 1) swimming in the lake  2) being trained for a show 
 3) helping the zookeeper  4) having a special meal  
7. “That” in the last line refers to .................... . 
 1) the alligator 2) Blake 3) the lake 4) being fat  
8. The last line implies that .................... . 
 1) human flesh does not taste best 2) alligators like tropical lakes 
 3) the zookeeper is a nice guy 4) the alligator is starving 
 
III. 

Mall Vacations 
 What’s the number one activity Americans say they enjoy on vacation? No_it’s not sunning 
on a beach. It’s no hiking through the wilderness. According to the Travel Industry Association of 
America, U.S. travelers are often an indoor-sport sort of bunch_shopping tops the list of the 
most popular vacation activities.  
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9. The most popular vacation activity is .................... . 
 1) swimming at a beach  2) hiking in the mountains 
 3) visiting amusement parks 4) shopping at an indoor mall  
10. About the same number of people like .................... as those who like going out at night. 
 1) golfing   2) gambling 
 3) going to the beach   4) going to plays  
11. More people .................... than visit historical places and museums. 
 1) visit amusement parks  2) visit national and state parks 
 3) attend cultural events and festivals 4) attend sporting events  
12. Approximately twice as many people prefer .................... to .................... . 
 1) attending cultural events and festivals / visiting historical places and museums 
 2) going to the beach / visiting national and state parks 
 3) shopping / doing outdoor activities 
 4) playing sports / attending sporting events  
13. According to the article, which of the following places would be the most popular for 

American vacationers? 
 1) Disneyland   2) Waikiki Beach 
 3) The Metropolitan Museum 4) Hampshire Shopping Mall 
 
IV. 

The Family of SAM WONG  

  
SAM WONG 

Departed 18th April 1992 
wishes to express their heartfelt 
thanks and appreciation to all 
relatives, friends, colleagues for their 
kind attendance, condolences, 
wreaths, donations and assistance 
during their recent bereavement. 

  
14. What happened to Sam Wong? He .................... . 
 1) is lost 2) is dead 3) runs away 4) is gone abroad 

ขอสอบ กข. 8 เม.ย. 2536 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _______________________________ ภาษาอังกฤษ (155) 
2008 

V. 

  
15. The space craft to the planet in this cartoon is called .................... . 
 1) Beaming 2) Inhabitant 3) Delegation 4) Stardate  
16. In this cartoon, a word that has the closest meaning to enduring or patient is .................... . 
 1) greeted 2) tolerant 3) dressed 4) funny  
17. Some of the things in this cartoon that represent “other peoples” ways’ are the .................... . 
 1) calls 2) mountains 3) hats 4) hair styles 
 
VI. 
  Conversation is an art, and like all arts, it is improved by experience and practice. 
 Experience is very important for the greatest bar to good conversation is shyness, and the 
 most intelligent people can become tongue-tied when they meet strangers. Letters can be 
 drafted and rewritten till they achieve perfection; conversation must be spontaneous, and    
5 mistakes cannot be erased. To paraphrase Charles II, the first art of a good conversationalist 
 is to put people at their ease. Conversation can hardly flourish in a stilted atmosphere. Once 
 we have learned the art of easy conversation, then good conversation can follow. Nothing 
 makes a party so delightful as really good talk. Some people are star performers, some are 
 listeners, but the good listener is one who knows how to inspire the star. 
10  Oscar Wilde is said to have found his way to the quietest person at a party and in a 
 few moments made him sparkle. Rare indeed is this genius, but we can all create a pleasant 
 and friendly ambiance which will help to dispel the diffidence of others_timidity freezes not 
 only people’s tongues, but their thoughts as well. A warm welcome is a great comfort to the 
 shy, and words alone are not always sufficient; the advice given to actors at the Comedie  
15 Francaise used to be “the gesture, the look, and then the word”, which can be translated 
 into a firm handshake, a smile and a kindly remark. It reassures a newcomer to be greeted 
 by “I’ve been looking forward to meeting you for a long time; we have a great mutual friend 
 in Caroline Parr, and she has talked so much about you”. A new neighbour can be delighted 
 by “I’m so glad you’ve come to live at Munstead Parva. We always thought that your house 
20 was the prettiest in the village”. A quiet compliment goes straight to the heart.  
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18. According to paragraph 1, if a person can overcome his/her shyness, he/she tends 
to .................... .  

 1) improve his/her conversation 2) become popular among friends 
 3) become tongue-tied  4) achieve success  
19. “bar” in paragraph 1 means .................... . 
 1) obstacle 2) post 3) event 4) approach  
20. It is true that .................... . 
 1) writing needs more attention than speaking 
 2) speaking is more significant than all skills 
 3) letters can be as perfect as conversation 
 4) mistakes arising from conversation cannot be changed  
21. “flourish” in line 6 means .................... . 
 1) like flowers   2) improve the strategy 
 3) develop quickly   4) look very carefully at  
22. According to the article, a good talk .................... . 
 1) makes more people attend the party 2) makes a party enjoyable 
 3) encourages more talk  4) make a party boring  
23. ... and in a few moments made him sparkle. The bad type word refers to .................... . 
 1) the star 2) the performer 3) the quiet person 4) the stranger  
24. “ambiance” in line 12 means .................... . 
 1) vehicle 2) moment 3) difference 4) atmosphere  
25. Timidity is an obstacle for speaking because it .................... . 
 1) inspire the talker 
 2) causes tongue-tie 
 3) motivate people to go on with the discussion of a certain topic 
 4) increase more friends.  
26. I’ve been looking forward to meeting you for a long time, ....................’ You refers 

to .................... . 
 1) a newcomer 2) a translator 3) an actor 4) a neighbour  
27. When a person says that “a quiet compliment goes straight to the heart”, it implies that he 

or she feels .................... because of that compliment. 
 1) exhausted 2) irritated 3) lifted 4) strong 
 
 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _______________________________ ภาษาอังกฤษ (157) 
2008 

VII. 
  People have been concerned with their hair since ancient times. In 1500 B.C., the 
 Assyrians, inhabiting the area know today as Northern Iraq, were the world’s first true hair 
 stylists. Their skills at cutting, curling, layering and dyeing hair were known throughout the 
 Middle East. In fact, they were obsessed with their hair, which was oiled, perfumed, and    
5 tinted. A fashionable courtier wore his hair cut in neat geometric layers. Kings, soldiers and 
 noblewomen had their hair curled with a fire-heated iron bar, probably the world’s first 
 curling iron. So important was hair styling in Assyria that law dictated certain types of hair 
 styles according to a person’s position and employment. Facial hair was also important. Men 
 grew beards down to their chests and had them clipped in layers. High-ranking women in 
10 both Egypt and Assyria wore fake beards during official court business to show their equal 
 authority with men. 
  Like the Assyrians, the early Greeks liked long, scented, curly hair. Fair hair was 
 favored over dark, so those who were not “natural blonds” lightened or reddened their hair 
 with soaps and bleaches. The Romans, on the other hand, favored dark hair for men for high 
15 social or political rank. Early Saxon men were neither blonds nor brunets but dyed their hair 
 and beards blue, red, green, and orange. 
  Over the centuries, societies have combed, curled, waved, powdered, dyed, cut, 
 coiffed, and sculpted their hair, or someone else’s during times of wig crazes. Churches and 
 lawmakers have sometimes tried to put a shop to the human obsession with hair, but with 
20 little success. It seems hair styling is here to stay, and the future will likely prove no 
 exception.  
28. What is the passage about? 
 1) The world’s first hair style. 2) Hair styles in ancient times. 
 3) The human obsession with hair. 4) A fashionable hair style.  
29. “courtier” in line 5 was a person who .................... . 
 1) designed hair for noblemen 
 2) possessed a great skill in cutting, curling, layering and dyeing hair  
 3) oiled, perfumed, and tinted the king’s and queen’s hair 
 4) spent a lot of time at the court of a king or queen  
30. Hair styling was crucial for Assyrians since they had .................... for certain types of hair 

styles. 
 1) positions 2) businesses 3) laws 4) ranks  
31. Which line does the author discuss of men’s colorful hairstyle? 
 1) Line 6 2) Line 16 3) Line 10 4) Line 20  
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32. According to this article, bias against colors of hair at that time .................... . 
 1) was common   2) did not exist 
 3) was unacceptable   4) took place in Greece  
33. Beards were not important for .................... . 
 1) Assyrians 2) Egyptians 3) Greeks 4) Court business  
34. Which statement is also true of hairstyling nowadays? 
 1) Facial hair was very important. 
 2) Fair hair was favored over dark. 
 3) Churches and lawmakers have sometimes tried to put a stop to the human obsession 

with hair. 
 4) It seems hair styling is here to stay. 
 
VIII. 
 Singapore_A Finnish company plans to build the world’s largest biodiesel plant in 
Singapore to convert palm oil into fuel for vehicles. 
 Neste Oil said it would invest 550 million euros and create 100 jobs. 
 Singapore’s proximity to palm-oil sites in Malaysia and Indonesia was a factor for locating 
Neste’s first overseas biodiesel plant in the city-state, said executive vice-president Jarmo 
Honkamaa. 
 Singapore also is a major oil-refining hub for the region. 
 Greenhouse-gas emissions from bio-diesel are 40% to 60% less than from conventional 
diesel, Neste said. 
 When completed in 2010, the plant will be able to produce 800,000 tonnes of biodiesel a year. 
Most of the output will be shipped to Europe.  
35. “To convert” means to .................... . 
 1) make 2) change 3) charge 4) maintain  
36. According to the news article, the investment of Neste Oil would .................... . 
 1) need more plans   2) increase job opportunities 
 3) build up power   4) locate greenhouse effects  
37. “hub” means .................... . 
 1) place 2) plant 3) output 4) centre  
38. A destination of this production is  .................... . 
 1) Singapore 2) Malaysia 3) Europe 4) Finland 
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IX. 

  
39. What will happen to the northern part of Thailand according to this weather forecast? 
 1) The weather will be warmer. 
 2) High pressure system from China will reach it. 
 3) There will be some more frost on mountain tops. 
 4) It will be fine and cool.  
40. What does “prevails” in this text mean? 
 1) blows 2) covers 3) occurs 4) spreads  
41. What is a warning for ships? They ought to .................... . 
 1) move on carefully   2) continue to head on 
 3) sail freely   4) return to the ports  
42. In which areas are mountain tops freezing? 
 1) In the northern and central parts 2) In the east and the centre 
 3) In the north and northeast 4) only in the north of the country  
43. Among the following places, in which area is there NO forecast about waves? 
 1) South coast 2) Northeast coast 3) West coast 4) East coast  
44. What does “scattered rain” indicate? 
 1) More changes in the weather patterns. 
 2) Rain that spreads all over the area. 
 3) Not much rain has poured down that area. 
 4) The artificial rain for agricultural purposes. 
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เฉลย 
 
1. 4) 2. 3) 3. 1) 4. 4)  5. 1) 6. 4) 7. 2) 8. 1) 9. 4) 10. 2) 
11. 2) 12. 3) 13. 4) 14. 2)  15. 4) 16. 2) 17. 3) 18. 1) 19. 1) 20. 4) 
21. 3) 22. 2) 23. 3) 24. 4)  25. 2) 26. 1) 27. 3) 28. 2) 29. 4) 30. 3) 
31. 2) 32. 1) 33. 3) 34. 4)  35. 2) 36. 2) 37. 4) 38. 3) 39. 2) 40. 4) 
41. 1) 42. 3) 43. 2) 44. 2) 
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เซต

1. เซต
1.1 การเขียนแทนเซต

- แบบแจกแจงสมาชิก เชน {1, 2, 3}
- แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก เชน {x ∈ I+ | x2 < 16}

1.2 เซตจํากัดและเซตอนันต
- เซตจํากัด คือ เซตที่มีจํานวนสมาชิกเทากับจํานวนเต็มบวกใดๆ

หรือศูนย
- เซตอนันต คือ เซตท่ีไมใชเซตจํากัด

ขอสังเกต เซตวางเปนเซตจํากัด
1.3 เซตท่ีเทากัน → เซตสองเซตจะเทากันก็ตอเมื่อเซตทั้งสองมีสมาชิกเหมือนกันทุกตัว

2. เอกภพสัมพัทธ (U)
3. สับเซตและเพาเวอรเซต

3.1 สับเซต → เซต A เปนสับเซตของเซต B ก็ตอเมื่อสมาชิกทุกตัวของ A เปนสมาชิกของเซต B
เขียนแทนดวย A ⊂ B

→ เซต A ไมเปนสบัเซตของเซต B ก็ตอเมือ่มสีมาชกิอยางนอยหนึง่ตวัของเซต A ท่ีไมเปน
สมาชิกของเซต B เขียนแทนดวย A ⊄ B
ขอสังเกต กําหนดให A และ B เปนเซตใดๆ จะไดวา

1. A ⊂ A
2. φ ⊂ A
3. ถา A ⊂ B และ B ⊂ A แลว A = B

R = จํานวนจริง
I = จํานวนเต็ม
N = จํานวนนับ
P = จํานวนเฉพาะ
Q = จํานวนตรรกยะ
Q′ = จํานวนอตรรกยะ
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3.2 เพาเวอรเซต คือ เซตของสับเซตทั้งหมดของ A เขียนแทนดวย P(A) และจํานวนสมาชิกของ     
เพาเวอรเซตของเซตจํากัดใดๆ จะเทากับ 2n

ขอสังเกต
1. φ ∈ P(A) เพราะ φ ⊂ A ดังนั้น φ ∈ P(A)
2. φ ⊂ P(A) เพราะ φ เปนสับเซตของทุกๆ เซต
3. A ∈ P(A) เพราะ A ⊂ A ดังนั้น A ∈ P(A)

4. แผนภาพของเวนน-ออยเลอร
5. ยูเนียน อินเตอรเซกชันและคอมพลีเมนตของเซต
สัญลักษณ ความหมาย แผนภาพเวนน-ออยเลอร

AU B {x|x ∈ A หรือ x ∈ B หรือ x เปนสมาชิก
ของท้ังสองเซต}

A B

AI B {x|x ∈ A และ x ∈ B} A B

A - B {x|x ∈ A และ x ∉ B} A B

A′ {x|x ∈ U และ x ∉ A} A

สมบัติที่สําคัญ
1. (AU B)′ = A′I B′ 2. (AI B)′ = A′U B′
3. A - B = AI B′ 4. U′ = φ
5. φ′ = U

6. จํานวนสมาชิกของเซตจํากัด
n(AU B) = n(A) + n(B) - n(AI B)
n(AU BU C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(AI B) - n(AI C) - n(BI C) + n(AI BI C)
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แนวขอสอบ

1. สวนท่ีแรเงาในรูปตรงกับเซตในขอใด
1) (A′ - B)I C′
2) A′U B′U C′
3) A′U (B′I C)
4) (AI BI C)′

2. ให A, B และ C เปนเซตที่กําหนดใหในแผนภาพตามรูป
ขอใดถูกตอง
1) A - (BI C) = {1, 2}
2) (AU B) - C = {1, 2, 7}
3) AI (BU C) = {3, 4, 6}
4) (C - B)I (A - B) = {6}

3. กําหนดเอกภพสัมพัทธ U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
และให A = {1, 2, 3, 4}

B = {3, 4, 5, 6}
C = {2, 4, 6, 7}

แลว [(BI C) - A]U (AU BU C)′ คือเซตในขอใด
1) {6} 2) {6, 8}
3) {5, 6} 4) {5, 6, 7}

4. กําหนดให A, B และ C เปนเซต โดยที่
AI B = {6, 8} AU B = {4, 6, 7, 8, 9}
AI C = {6, 7} AU C = {4, 5, 6, 7, 8}

B - C คือเซตในขอใด
1) {8} 2) {9}
3) {8, 9} 4) {4, 8}

5. ถา AU B = {3, 4, 5, 7, 8},  AU C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8}
AI C = φ,  BI C = {8},  AI B = {3, 5}  และ  4 ∉ B
แลว C คือเซตในขอใด
1) {1, 2, 6, 8} 2) {1, 2, 4, 8}
3) {2, 3, 4, 8} 4) {3, 4, 5, 8}

A B

C

µ

A B

C

µ

1
2 3

64 5
9

7

8
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6. กําหนดเอกภพสัมพัทธ U = {1, 2, 3, ..., 9, 10} ถา A = {1, 2, 5, 6, 9, 10} และ B = {2, 4, 6, 8, 10}
แลวสมาชิกของเพาเวอรเซตของ [(AI B′)U B′] มีจํานวนเทาใด

7. กําหนดให A = {a, {a}, {b}, {b, c}} ขอใดถูกตอง
1) (A - {b, c})U {b} = {a, b, {a}, {b}, {b, c}}
2) (A - {b, c})U {b} = {a, {a}, {b}}
3) (A - {a, {b}}) - {a} = {{b, c}}
4) (A - {a, {b}}) - {a} = {b, c}

8. ถา A และ B เปนเซตที่มีจํานวนสมาชิกเทากัน โดยที่ n(AI B) = 3 และ n(AU B) = 11 แลวเซต B - A
จะมีจํานวนสมาชิกเทากับขอใด
1) 3 2) 4
3) 5 4) 6

9. นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปท่ี 4 ของโรงเรยีนแหงหนึง่ม ี400 คน ในจํานวนนีม้ผูีลงทะเบยีนเรยีนวชิาคณติศาสตร
225 คน และลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 240 คน ถามีนักเรียนท่ีไมลงทะเบียนวิชาคณิตศาสตร และ
ไมลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 50 คน แลวจํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรและ
ไมลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีจํานวนกี่คน

10. นักเรียนหองหนึ่งมี 40 คน ตองลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาเยอรมันอยางนอยหนึ่งภาษา
ถามีนักเรียนในกลุมนี้ลงทะเบียนเรียนภาษาฝรั่งเศส 30 คน ภาษาเยอรมัน 20 คน แลวนักเรียนท่ีเรียนภาษา
ฝรั่งเศสวิชาเดียวหรือภาษาเยอรมันวิชาเดียวมีจํานวนกี่คน

11. จากการสํารวจนักเรียนท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร เคมี และฟสิกส 170 คน พบวาทุกคนชอบเรียนอยางนอย 1
วิชา และชอบเรียนคณิตศาสตร 80 คน ชอบเรียนเคมี 92 คน ชอบเรียนฟสิกส 115 คน ชอบเรียนท้ัง
คณิตศาสตรและเคมี 52 คน ชอบเรียนท้ังเคมีและฟสิกส 57 คน ชอบเรียนคณิตศาสตรและฟสิกส 43 คน
จํานวนนักเรียนท่ีชอบเรียนท้ัง 3 วิชา มีจํานวนกี่คน

12. ในการสอบถามผูไปเท่ียวเขาดินจํานวน 100 คน พบวา ชอบชาง 50 คน ชอบลิง 35 คน ชอบหมี 25 คน
ชอบชางอยางเดียว 30 คน ชอบหมีแตไมชอบลิง 20 คน ชอบชางและลิงแตไมชอบหมี 10 คน จงหาจํานวน
คนท่ีไมชอบสัตวท้ังสามชนิด

13. กําหนดให A = {x ∈ I+ | 3 หาร x ลงตัว}
B = {x ∈ I+ | ห.ร.ม. ของ x และ  4 คือ 2}
C = {x ∈ I+ | x ≥ 80}

จงหาจํานวนสมาชิกของ (AI B) - C
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14. กําหนดให A, B และ C เปนเซต ถา n(B) = 42, n(C) = 28, n(AI C) = 8, n(AI BI C) = 3,
n(AI BI C′) = 2, n(AI B′I C′) = 20 และ n(AU BU C) = 80 แลว n(A′I BI C) มีคาเทาใด
1) 5 2) 7
3) 10 4) 13

เฉลย

1. 1) 2. 3) 3. 2) 4. 3) 5. 1) 6. 32 7. 1) 8. 2) 9. 110 10. 30
11. 35 12. 15 13. 7 14. 2)



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _______________________________ คณิตศาสตร (7)
2008

ตัวอยางขอสอบ

1. ถา A - B = {2, 4, 6},  B - A = {0, 1, 3}  และ  AU B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
แลว AI B เปนสับเซตของเซตในขอใด  (O-NET 49 / 2 คะแนน)
1) {0, 1, 4, 5, 6, 7}
2) {1, 2, 4, 5, 6, 8}
3) {0, 1, 3, 5, 7, 8}
4) {0, 2, 4, 5, 6, 8}

2. ในการสอบถามพอบานจํานวน 300 คน
พบวา มีคนท่ีไมด่ืมท้ังชาและกาแฟ 100 คน

มีคนท่ีดื่มชา 100 คน
และ มีคนท่ีดื่มกาแฟ 150 คน
พอบานท่ีดื่มท้ังชาและกาแฟมีจํานวนเทาใด  (O-NET 49 / 2 คะแนน)

3. กําหนดให A และ B เปนเซต ซ่ึง n(AU B) = 88 และ n[(A - B)U (B - A)] = 76  ถา n(A) = 45
แลว n(B) มีคาเทาใด  (O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) 45
2) 48
3) 53
4) 55

4. นักเรยีนกลุมหนึง่จํานวน 46 คน แตละคนมเีสือ้สเีหลอืงหรอืเสือ้สฟีาอยางนอยสลีะหนึง่ตวั ถานักเรยีน 39 คน
มเีสือ้สเีหลอืง และ 19 คนมเีสือ้สฟีา แลวนักเรยีนกลุมน้ีท่ีมท้ัีงเสือ้สเีหลอืงและเสือ้สฟีามจํีานวนเทาใด
(O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) 9
2) 10
3) 11
4) 12

เฉลย

1. 3) 2. 50 3. 4) 4. 4)
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การใหเหตุผล

1. การใหเหตุผลแบบอุปนัย หมายถงึ วธีิการสรปุผลในการคนหาความจรงิจากการสังเกต หรอืการ
ทดลอง หลายครั้งจากกรณียอยๆ แลวนํามาสรุปเปนความรูแบบทั่วไป

* ขอสรุปโดยวิธีการใหเหตุผลแบบอุปนัยนั้นไมจําเปนตองถูกตองทุกครั้ง
2. การใหเหตุผลแบบนรินยั เปนการนาํความรูพ้ืนฐานซ่ึงอาจเปนความเช่ือ ขอตกลง กฎ หรอืบทนิยาม

ซ่ึงเปนสิ่งท่ีรูมากอนและยอมรับวาเปนจริง เพ่ือหาเหตุผลนําไปสูขอสรุป
การตรวจสอบวาขอสรุปสมเหตุสมผลหรือไมนั้นสามารถตรวจสอบไดหลายวิธี เชน การวาดแผนภาพ
- ถาแผนภาพทีว่าดกรณท่ีีเปนไปไดทุกกรณแีสดงผลตามท่ีกําหนด จึงกลาววาการสรปุผลสมเหตสุมผล
- แตถามีแผนภาพที่ไมแสดงผลตามท่ีสรุปไว การสรุปผลนั้นไมสมเหตุสมผล

ตัวอยางขอความและแผนภาพที่แสดงความหมาย

ขอความ แผนภาพ
1. สมาชิก A ทุกตัวเปนสมาชิกของ B

ตัวอยาง  คนขยันทุกคนเปนคนเรียนเกง
คนเรียนเกง

คนขยัน

2. ไมมีสมาชิกของ A ตัวใดเปนสมาชิกของ B
ตัวอยาง  ไมมีคนขยันคนใดเปนคนเรียนเกง

คนขยัน คนเรียนเกง

3. มีสมาชิกของ A บางตัวเปนสมาชิกของ B
ตัวอยาง  มีคนขยันบางคนเปนคนเรียนเกง

คนขยัน คนเรียนเกง

4. สมาชิกของ A บางตัวไมเปนสมาชิกของ B
ตัวอยาง  มีคนขยันบางคนเรียนไมเกง

คนขยัน คนเรียนเกง
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ขอความ แผนภาพ
5. มีสมาชิก A หนึ่งตัวท่ีเปนสมาชิกของ B

ตัวอยาง  นาย ก เปนคนขยันและเรียนเกง
คนขยัน คนเรียนเกง

นาย ก

6. มีสมาชิก A บางตัวไมเปนสมาชิกของ B
ตัวอยาง  นาย ก เปนคนขยันแตเรียนไมเกง

คนขยัน

คนเรียนเกง

นาย ก คนขยัน

คนเรียนเกง

นาย ก
หรือ

หมายเหตุ ในการแสดงวาผลสรุปนั้นไมสมเหตุสมผลเราไมจําเปนตองวาดแผนภาพทั้งหมดทุกกรณี อาจ
ยกตัวอยางแผนภาพที่แสดงวาขอสรุปนั้นไมสมเหตุสมผลเพียงกรณีเดียวก็พอ
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แนวขอสอบ

1. จากแผนภาพท่ีกําหนดให ผลสรุปท่ีสมเหตุสมผลตรงกับขอใด

1) นาย ก เปนนักเรียนท่ีขยันแตไมมีความรับผิดชอบ
2) นาย ก เปนคนที่ขยันแต นาย ก ไมใชนักเรียน
3) คนท่ีมีความรับผิดชอบบางคนเปนนักเรียน
4) คนท่ีขยันทุกคนท่ีมีความรับผิดชอบ

2. พิจารณาการใหเหตุตอไปนี้
ก. เหตุ 1. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตองหายใจ

2. ตนไมทุกตนเปนสิ่งมีชีวิต
3. ตนมะมวงเปนสิ่งมีชีวิต

ผล ตนมะมวงเปนตนไม

ข. เหตุ 1. นกทุกตัวเปนสัตวมีปก
2. สัตวมีปกบางตัวมีหาง

ผล นกบางตัวมีหาง
ขอใดถูกตอง
1) ก. และ ข. สมเหตุสมผล 2) ก. สมเหตุสมผล และ ข. ไมสมเหตุสมผล
3) ก. ไมสมเหตุสมผล และ ข. สมเหตุสมผล 4) ก. และ ข. ไมสมเหตุสมผล

3. จงใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย หาผลบวกของ 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 21
4. พิจารณารูปแบบตอไปนี้

62 - 52 = 11
562 - 452 = 1,111

5562 - 4452 = 111,111
M

5,555,5562 - 4,444,4452 = x
จงใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย เพ่ือหาคา x

5. จงใชการใหเหตุผลแบบอุปนัย หาวาเลขในหลักหนวยของ 22551 เปนเลขอะไร

เฉลย

1. 3) 2. 4) 3. 121 4. 11,111,111,111,111 5. 8

คนขยัน คนที่มีความรับผิดชอบ

นักเรียน
นาย ก
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ตัวอยางขอสอบ

1. เหตุ 1. ไมมีคนขยันคนใดเปนคนตกงาน
2. มีคนตกงานที่เปนคนใชเงินเกง
3. มีคนขยันท่ีไมเปนคนใชเงินเกง

ผล ในขอใดตอไปนี้เปนการสรุปผลจาก เหตุ ขางตนท่ีเปนไปอยางสมเหตุสมผล  (O-NET 49 / 3 คะแนน)
1) มีคนขยันท่ีเปนคนใชเงินเกง 2) มีคนใชเงินเกงท่ีเปนคนตกงาน
3) มีคนใชเงินเกงท่ีเปนคนขยัน 4) มีคนตกงานที่เปนคนขยัน

2. จงพิจารณาขอความตอไปนี้
ก. นักกีฬาทุกคนมีสุขภาพดี
ข. คนท่ีมีสุขภาพดีบางคนเปนคนดี
ค. ภราดรเปนนักกีฬา และเปนคนดี

แผนภาพในขอใดตอไปนี้ มีความเปนไปไดท่ีจะสอดคลองกับขอความท้ังสามขอขางตน เมื่อจุดแทนภราดร
(O-NET 50 / 3 คะแนน)

1) 2)

3) 4)

เฉลย

1. 2) 2. 4)
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จํานวนจริง

1. จํานวนจริง
แผนผังแสดงความสัมพันธของจํานวนชนิดตางๆ

จํานวนจริง

จํานวนอตรรกยะ จํานวนตรรกยะ

จํานวนตรรกยะที่ไมใชจํานวนเต็ม จํานวนเต็ม

จํานวนเต็มลบ ศูนย จํานวนเต็มบวกหรือจํานวนนับ

2. สมบัติของจํานวนจริงเก่ียวกับการบวกและการคูณ
2.1 สมบัติของการเทากัน

- สมบัติการสะทอน a = a
- สมบัติการสมมาตร ถา a = b แลว b = a
- สมบัติการถายทอด ถา a = b และ b = c แลว a = c
- สมบัติการบวกดวยจํานวนเทากัน ถา a = b แลว a + c = b + c
- สมบัติการคูณดวยจํานวนเทากัน ถา a = b แลว ac = bc

2.2 สมบัติของจํานวนจริงเก่ียวกับการบวกและการคูณ

สมบัติ การบวก การคูณ
1. ปด ถา a ∈ R และ b ∈ R แลว a + b ∈ R ถา a ∈ R และ b ∈ R แลว ab ∈ R
2. การสลับท่ี a + b = b + a ab = ba
3. การเปลี่ยนหมู a + (b + c) = (a + b) + c a(bc) = (ab)c
4. การมีเอกลักษณ มีจํานวนจริง 0 ซ่ึง 0 + a = a = a + 0 มีจํานวนจริง 1 ซ่ึง 1 × a = a = a × 1
5. การมีอินเวอรส สําหรับจํานวนจริง a จะมีจํานวนจริง -a

ท่ี (-a) + a = 0 = a + (-a)
สําหรับจํานวน a ท่ี a ≠ 0
จะมีจํานวนจริง a-1

ท่ี a-1 × a = 1 = a × a-1

6. สมบัติการแจกแจง a(b + c) = ab + ac
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3. การนําสมบัติของจํานวนจริงไปใชในการแกสมการกําลังสอง
3.1 การแยกตัวประกอบของพหุนาม

สรุปสูตร น2 - ล2 = (น - ล)(น + ล)
น3 - ล3 = (น - ล)(น2 + นล + ล2)
น3 + ล3 = (น + ล)(น2 - นล + ล2)
(น ± ล)2 = น2 ± 2นล + ล2

(น ± ล)3 = น3 ± 3น2ล + 3นล2 ± ล3

3.2 การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว (ax2 + bx + c  = 0)
- แยกตัวประกอบ

- ใชสูตร x  =  2a
 4ac b  b 2 -- ±

ขอสังเกต b2 - 4ac > 0 จะมีคําตอบ 2 คําตอบ
b2 - 4ac = 0 จะมีคําตอบ 1 คําตอบ
b2 - 4ac < 0 จะไมมีคําตอบเปนจํานวนจริง

4. การไมเทากัน
4.1 สมบัติของการไมเทากัน

- สมบัติการถายทอด
ถา a > b และ b > c แลว a > c

- สมบัติการบวกดวยจํานวนเทากัน
ถา a > b แลว a + c > b + c

- สมบัติการคูณดวยจํานวนเทากันท่ีมากกวาศูนย
ถา a > b และ c > 0 แลว ac > bc

4.2 การแกอสมการ
การตอบสามารถตอบในรูป - เสนจํานวน เชน 1 5

- เงื่อนไข เชน {x|1 < x < 5}
- ชวง เชน (1, 5)

ขอระวังในการแกอสมการ
1. หามคูณตวัแปรขามเครือ่งหมายอสมการ ⇒ สามารถทําไดโดยการยายมาขางเดยีวกนัแลวทําฐานเทา
2. กอนเขียนเสนจํานวน หามหนาตัวแปรติดลบ ⇒ สามารถทําไดโดยการเอาลบคูณตลอดแลวกลับ

เครื่องหมาย
3. เมื่อเขียนเสนจํานวนเสร็จแลว จุดท่ีมาจากขางลางหามเปนทึบ
4. จุดทุกจุดจะตองไดรับการเขียนเสนจํานวน
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ตัวอยาง จงหาคําตอบของอสมการ x
1  ≥ 2

วิธีทํา x
1 ≥ 2

x
1 - 2 ≥ 0 (ขอระวังขอท่ี 1 :  หามคูณตัวแปรขามเครื่องหมายอสมการ)

x
2x 1 - ≥ 0

เอา -1 คูณตลอด x
1 2x -  ≤ 0 ;  x ≠ 0  (ขอระวงัขอท่ี 2 :  กอนเขยีนเสนจํานวนหามหนาตวัแปรตดิลบ)

จุดบนเสนจํานวน คือ 2
1 , 0

+-+
0

2
1 (ขอระวังขอท่ี 3 :  ตรวจดูวามีคาท่ีทําใหตัวสวนเปนศูนยหรือไม)

∴  เซตคําตอบของอสมการ คือ 






 ≤< 2

1  x  0 x  หรือ 






2
1 0,  

ตัวอยาง จงหาคําตอบของอสมการ  x
1x +  ≥ 3 - x

วิธีทํา x
1 x + ≥ 3 - x

x
1 x + - 3 + x ≥ 0 (ขอระวังขอท่ี 1 :  หามคูณตัวแปรขามเครื่องหมายอสมการ)

x
 x3x   1 x 2++ - ≥ 0

x
1 2x  x2 +- ≥ 0

x
1) 1)(x  (x -- ≥ 0 ;  x ≠ 0

จุดบนเสนจํานวน คือ 1, 1, 0 (ขอระวังขอท่ี 4 :  จุดทุกจุดจะตองเขียนเสนจํานวน)

1
+-+

0
-

1
(ขอระวังขอท่ี 3 :  ตรวจดูวามีคาท่ีทําใหตัวสวนเปนศูนยหรือไม)
∴ เซตคําตอบของอสมการ คือ {x | 0 < x ≤ 1 หรือ 1 ≤ x } หรือ (0, 1]U [1, ∝) สามารถ

เขียนเปนผลสําเร็จไดคือ {x | 0 < x} หรือ (0, ∝)
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5. คาสัมบูรณของจํานวนจริง

|a|  =   









<

>
=

0  a  เมื่อ  a
0  a  เมื่อ  0 
0  a  เมื่อ  a 

  

  

-

5.1 การแกสมการคาสัมบูรณ
รูปท่ี 1 |x|  =  a ก็ตอเมื่อ x  =  a หรือ x  =  -a

ตัวอยาง จงหาเซตคําตอบของสมการ |x + 1| = 2
วิธีทํา |x + 1| = 2

จะไดวา x + 1 = 2 หรือ x + 1 = -2
x = 1 หรือ x = -3

∴ เซตคําตอบของสมการ คือ {1, -3}

รูปท่ี 2 |x|  =  y ก็ตอเมื่อ x  =  y หรือ x  =  -y  (ตรวจคําตอบทุกครั้ง)

ตัวอยาง จงหาเซตคําตอบของสมการ |2x + 3| = 3x - 5
วิธีทํา |2x + 3| = 3x - 5

จะไดวา 2x + 3 = 3x - 5 หรือ 2x + 3 = -(3x - 5)
-x = -8 2x + 3 = -3x + 5
x = 8 5x = 2

x = 5
2

ตรวจคําตอบ |2(8) + 3| = 3(8) - 5 ตรวจคําตอบ  |2 






5
2  + 3| = 3 







5
2  - 5

19 = 19 5
19 ≠ 5

19-

∴ เซตคําตอบของสมการ คือ {8}

5.2 การแกอสมการคาสัมบูรณ
รูปท่ี 1 |x| < a ก็ตอเมื่อ -a < x < a

|x| ≤ a ก็ตอเมื่อ -a ≤ x ≤ a

ตัวอยาง จงหาเซต |x - 1| ≤ 2
วิธีทํา |x - 1| ≤ 2

จะได   -2 ≤ x - 1  ≤  2
-1 ≤ x  ≤  3

∴  เซตคําตอบของอสมการ คือ {x | -1 ≤ x ≤ 3} หรือ [-1, 3]
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รูปท่ี 2 |x| > a ก็ตอเมื่อ x < -a  หรือ  x > a
|x| ≥ a ก็ตอเมื่อ x ≤ -a  หรือ  x ≥ a

ตัวอยาง จงหาเซตคําตอบของอสมการ |x + 1| ≥ 3
วิธีทํา |x + 1| ≥ 3

จะได x + 1 ≤ -3 หรือ x + 1 ≥ 3
x ≤ -4 หรือ x  ≥ 2

-4 2

-4 2
∴ เซตคําตอบของอสมการ คือ {x | x ≤ -4 หรือ 2 ≤ x } หรือ (-∝, -4]U [2, ∝)

แนวขอสอบ

1. คําตอบของสมการในขอใดตอไปนี้เปนจํานวนอตรรกยะ
1) x2 - 3x + 4 = 0 2) 3x2 + 4x - 15 = 0
3) 4x2 + 2x - 3 = 0 4) x2 + 4 = 0

2. ถา (x - 4)2 = 24 แลว (x + 6)(x - 14) มีคาเทาใด
3. ถาคําตอบของสมการ x2 + px + q = 0 คือ -1 และ 3 แลวคาของ p2 + q2 มีคาเทาใด
4. ถา 9x2 - 24x + m = 0 แลวจงหาคา m ท่ีทําใหสมการน้ีมีคําตอบเดียว
5. กําหนดให x2 + m2x2 - 10x + 16 = 0 ถากําหนดใหสมการน้ีมีคําตอบเปนจํานวนจริงแลว คามากที่สุดท่ี

เปนไปไดของ m มีคาเทาใด
6. กําหนดใหวงกลม x2 + y2 + 2ax + 2by + c = 0 ตัดแกน y ท่ีจุด 2 จุด แตไมตัดแกน x ขอความในขอใด

ตอไปนี้เปนจริง
1) a2 > c และ b2 > c 2) a2 > c และ b2 < c
3) a2 < c และ b2 > c 4) a2 < c และ b2 < c

7. กําหนดให a > 0 ถา a + 2, a + 4, a + 6 เปนดานท้ังสามดานของสามเหลี่ยมมุมฉาก แลวความยาวของ
เสนรอบรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้เทากับเทาใด

8. ตองการนําลวดหนามยาว 30 วา มาลอมท่ีดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผาโดยลอมเพียงสามดาน เน่ืองจากดานหนึ่งกอ
กําแพงไว จะลอมท่ีดินใหมีความกวางและยาวเทาใด จึงจะทําใหท่ีดินแปลงนี้มีพ้ืนท่ี 100 ตารางวา

9. นักเรียนกลุมหนึ่งรวมเงินกันเพ่ือซ้ืออุปกรณทํารายงานราคา 1,400 บาท แตปรากฏวามีนักเรียนในกลุมน้ี
ถอนตัวออกจากกลุมไป 5 คน พวกท่ีเหลือจึงตองเพ่ิมเงินอีกคนละ 5 บาท จงหาวาเดิมนักเรียนกลุมน้ีมีก่ีคน
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10. กําหนดใหเอกภพสัมพัทธคือเซตของจํานวนจริง ถา A = (0, ∝),  B = (2, ∝)  และ  C = (-1, 3]  แลว
C - (A′U B) คือชวงในขอใด
1) [-2, 0) 2) (-2, 0] 3) [0, 2) 4) (0, 2]

11. เซตคําตอบของอสมการ x + 2 ≤ 2x + 1 < 3x - 5 ตรงกับขอใด
1) {x|x ≥ 1} 2) {x|x > 1} 3) {x|x ≥ 6} 4) {x|x > 6}

12. เซตคําตอบของอสมการ x2 ≤ 2 - x คือเซตในขอใด
1) {x|x ≤ -2 หรือ x ≥ 1} 2) {x|x ≤ -2 และ x ≥ 1}
3) {x|x ≥ -2 หรือ x ≤ 1} 4) {x|x ≥ -2 และ x ≤ 1}

13. เซตของคําตอบของอสมการ x2 ≤ 4 คือเซตในขอใด
1) {x|x ≤ 2} 2) {x|x ≤ 2 และ x ≤ -2}
3) {x|x ≤ 2 หรือ x ≥ -2} 4) {x|x ≤ 2 และ x ≥ -2}

14. เซต 

















 >∈ + 0   x) (10 x 2
1  I x -  มีจํานวนสมาชิกเทาใด

15. ถา A คือเซตคําตอบของอสมการ 3x + 5 < x - 7
B คือเซตคําตอบของอสมการ x

1  < 2
1

แลว A′I B เทากับเทาใด
16. ถา A และ B เปนเซตคําตอบของอสมการ

-2 < 4
2x  3 -  ≤ 1 และ 5 x 

 4x 
-
+  < 0 ตามลําดับ

แลวผลรวมของสมาชิกท่ีเปนจํานวนเต็มท้ังหมดของ AU B เทากับเทาใด

17. ให A เปนเซตคําตอบของอสมการ 2x 
14x 

+
-  > x และ B = {x|x เปนจํานวนเต็ม และ -20 ≤ x ≤ 20}

จํานวนสมาชิกของ AI B เทากับเทาใด

18. กําหนดให S เปนเซตคําตอบของอสมการ 2x 
1x 

-
-  > x

1  และ T เปนเซตคําตอบของอสมการ 5
x  < x

5    
จงหาจํานวนเต็มท่ีมากที่สุดท่ีเปนสมาชิกของเซต SI T

19. ถา a เปนจํานวนเต็มบวกท่ีมีคานอยสุดของอสมการ 53x 
102x 

+
+  ≤ 1 และ b เปนคําตอบท่ีเปนจํานวนเต็มลบ

ท่ีมีคามากท่ีสุดของอสมการ 2 x 
3x
+  ≤ 2  แลว a + b มีคาเทากับเทาใด

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
20. จงหาคา | 2  - 1| + | 2  - 3 | - | 3  - 1|
21. ถา x < 2

1  แลว |x + |2x - 1|| มีคาเทากับขอใด

1) x - 1 2) -x + 1 3) 3x - 1 4) -3x + 1
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22. ให A คือเซตคําตอบของสมการ |3x2 + 2x - 5| = 3 แลวผลบวกของสมาชิกท้ังหมดของ A เทากับเทาใด
23. จงหาเซตคําตอบของสมการ |3x - 2| = x + 4
24. ให A เปนเซตคําตอบของสมการ ||4x - 1| + 3| = 10 ขอใดถูกตอง

1) A ⊂ 





2
7  1,- 2) A ⊂ [-2,  2] 3) A ⊂ 





2
3  3,- 4) A ⊂ [-4,  0]

25. จงหาเซตคําตอบของอสมการ |2 - 3x| ≤ 5
26. จงหาเซตคําตอบของอสมการ |5 - 2x| > 3
27. กําหนดให A = {x|x2 - 6x - 16 ≤ 0}

B = {x|2 - x| < 5}
ถา A - B = [a, b] แลว a + b มีคาเทาใด

28. กําหนดให A คือ คําตอบของอสมการ 2x 
x2
+  ≥ x และ B คือคาํตอบของอสมการ |x - 1| ≤ 3  จงหาคา   

B - A
1) (0, 4] 2) (-2, 0) 3) [-2, 0) 4) {-2}U (0, 4]

29. จงหาเซตคําตอบของอสมการ x 2x  3x2 -  ≤ 4

30. จงหาเซตคําตอบของอสมการ 3 ≤ |x + 1| ≤ 7

เฉลย

1. 3) 2. -76 3. 52
4. 16 5. 0.75 6. 3)
7. 24 8. กวาง 5 ยาว 20 9. 40
10. 4) 11. 4) 12. 4)
13. 4) 14. 10 15. [-6, 0)U (2, ∝)
16. 9 17. 18 18. 4
19. 4) 20. 0 21. 2)
22. 3

4- 23.






 3  ,2

1- 24. 2)

25. 





3
7  1, 26. (-∝, 1)U (4, ∝) 27. 15

28. 4) 29. 




 0  ,3

2- U (0, 2] 30. [-8, -4]U [2, 6]



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ______________________________ คณิตศาสตร (19)
2008

ตัวอยางขอสอบ

1. กําหนดให a, b เปนจํานวนจริงใดๆ ขอใดถูกตอง  (O-NET 49 / 3 คะแนน)
1) ถา a < b แลวจะได a2 < b2 2) ถา a < b < 0 แลวจะได ab < a2

3) ถา |a| < |b| แลวจะได  a < b 4) ถา a2 < b2 แลวจะได a < b
2. ถา x = sin 65° แลวอสมการในขอใดเปนจริง  (O-NET 49 / 3 คะแนน)

1) x < x2 < x 1
x
+ 2) x < x1

x
+  < 2

2

x1
x
+

3) x2 < x < 2
2

x 1
x
+

4) 2
2

x1
x
+

 < x2 < x

3. กําหนดให I เปนเซตของจํานวนเต็ม และ  A = 












≤∈ 3
2  |1 x |

1  |1 x |  I x     -
--   จํานวนสมาชิกของเซต A

เทากับขอใด  (O-NET 49 / 3 คะแนน)
1) 4 2) 5
3) 6 4) 7

4.   2
1  2

1 -  - |2 - 2 |  มีคาเทากับขอใด  (O-NET 50 / 2 คะแนน)

1) 2
3  - 2

2 2) 2
2  - 2

3

3) 2
5  - 2

23 4) 2
23  - 2

5

5. ถา x ≤ 5 แลว ขอใดถูกตอง  (O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) x2 ≤ 25 2) |x| ≤ 5
3) x|x| ≤ 25 4) (x - |x|)2 ≤ 25

6. ถา x = - 2
1  เปนรากของสมการ ax2 + 3x - 1 = 0 แลว รากอีกรากหน่ึงของสมการน้ีมีคาเทากับขอใด

(O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) -5 2) - 5

1

3) 5
1 4) 5

7. เซตของจํานวนจริง m ซ่ึงทําใหสมการ x2 - mx + 4 = 0 มีรากเปนจํานวนจริง เปนสับเซตของเซตในขอใด
(O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) (-5, 5) 2) (-∞, -4)U [3, ∞)
3) (-∞, 0)U [5, ∞) 4) (-∞, -3)U [4, ∞)
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8. กําหนดให a และ x เปนจํานวนจริงใดๆ ขอใดถูกตอง  (O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) ถา a < 0 แลว ax < 0 2) ถา a < 0 แลว a-x < a
3) ถา a > 0 แลว a-x > 0 4) ถา a > 0 แลว ax > a

9. เซตคําตอบของอสมการ  4(2x2 - 4x - 5) ≤ 32
1   คือเซตในขอใด  (O-NET 50 / 3 คะแนน)

1) 





2
5 ,2

5 - 2) 



 1 ,2

5 -

3) 



 1 ,2

1 - 4) 





2
5 ,2

1 -

เฉลย

1. 2) 2. 4) 3. 3) 4. 4) 5. 3) 6. 3) 7. 4) 8. 3) 9. 4)
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เลขยกกําลัง

1. รากที่ n ของจํานวนจริง
ให n เปนจํานวนเต็มบวกท่ีมากกวา 1 โดยที่ a และ b เปนจํานวนจริง
b เปนรากท่ี n ของ a ก็ตอเมื่อ bn = a
สมบัติของรากที่ n

1.
nn a 




 = a

2. n n a =










<
<
≥

 ูบวกเปนจํานวนค n และ 0  a  เมื่อ a 
 ี่บวกเปนจํานวนค n และ 0  a  เมื่อ  a 

0  a  เมื่อ  a 

 

  

  

3. n ab = nn b a

4. n b
a = n

n

b
a

ตัวอยาง จงหาคาของ 45  + 125  - 80

วิธีทํา 45  + 125  - 80 = 533 ⋅⋅  + 555 ⋅⋅  - 5   4 4 ⋅⋅

= 3 5 + 5 5 - 4 5
= 4 5

ขอสังเกต 45  + 125  - 80 ≠ 8012545 -+

ตัวอยาง กําหนดให  a = 3  2
1

- ,  b = 32
1
+

, 3  = 1.732  คาของ 3a2 + 10ab - 3b2 เทากับเทาใด

วิธีทํา a = 32
1

- = 32
1

-  × 32
32

+
+

= 34
32

-
+   =  2 + 3

b = 32
1
+

= 32
1
+

 × 32
32

-
-

= 34
32

-
-   =  2 - 3

∴ 3a2 + 10ab - 3b2 = 3(2+ 3 )2 + 10(2 + 3 )(2- 3 ) - 3(2 - 3 )2
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= 3 [22 + 2(2)( 3 ) + 3 2] + 10[22- 3 2] - 3[22 - 2(2)( 3 ) + 3 2]
= 3[7 + 4 3 ] + 10(1) - 3[7 - 4 3 ]
= 21 + 12 3  + 10 - 21 + 12 3
= 10 + 24 3
= 10 + 24(1.732)
= 10 + 41.568
= 51.568

2. เลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ
- a1/n = n a

- am/n = (a1/n)m =
mn a 






- am/n = (am)1/n = n m a

ตัวอยาง  642/3 = (641/3)2 =
23 64 




 = 42 = 16

(-84/3) = (-81/3)4 =
43 8 




 - = (-2)4 = 16

 (9-3/2) = (91/2)-3 = ( 9 )-3 = (3)-3 = 33
1   =  27

1

สมบัติของเลขยกกําลัง
1. am × an = am+n

2. n
m

a
a = am-n

3. (ab)n = anbn

4.
n

b
a 





 = n

n

b
a

5. (am)n = amn

ตัวอยาง จงทําใหอยูในรูปอยางงาย  1  n
3n

15
2

--
+

 × 1  n
2n

5
6

+

+-

วิธีทํา 1  n
3  n

15
2

--
+

 × 1  n
2n

5
6

+

+-
= 1  n1 n

2  n 3  n

53)(5
2)(3 2

  

  
+

++

×
×

⋅
⋅

 --
-

= 1  n1 n1 n
2n2n3n

535
2 3 2

+

+++

⋅⋅
⋅⋅

 -- --
--

= 1)  (n  1) n(
1) n(  2)n()2n()3n(

5
3  2

++

+++ ⋅+
 --

 -----

= 0
35

5
3 2 ⋅   =  1

2723 ⋅    =  864
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ตัวอยาง จงทําใหอยูในรูปอยางงาย  1 nn
2nn

33
3  9  3  5
 -

 -

-
- ⋅⋅

วิธีทํา 1 nn
2nn

3  3
3  9  3  5
 -

 -

-
- ⋅⋅ = 1nn

2nn

333
3 3  9  3  5

-
-

-
-

⋅
⋅⋅⋅

= 
]3[13
]39  [53

1n
2n

 

  

-
-

-
- ⋅

= 
1

2

3
1  1

 
3
19  5 

 

  

-

- ⋅

= 
3
2

15 -

= 6
3. การแกสมการที่เปนเลขยกกําลัง
ตัวอยาง จงหาคา x จากสมการ 8(29x) = 64x+3

วิธีทํา 8(29x) = 64x + 3

23 ⋅ 29x = (26)(x + 3)
29x + 3 = 26x + 18

∴ 9x + 3 = 6x + 18
9x - 6x = 18 - 3

3x = 15
x = 5

ตัวอยาง จงหาคา x จากสมการ 2x - 2x - 1  =  4
1

วิธีทํา 2x - 2x - 1 = 4
1

2x - 2x ⋅ 2-1 = 4
1

2x 







2
1  1 - = 4

1

2x 






2
1 = 4

1

2x = 4
1  × 2

2x = 2
1

2x = 2-1

x = -1
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แนวขอสอบ

1. คาของ  (510)2(105)2  ไมเทากับขอใด
1) (520)(1010) 2) (5100)(1025) 3) [(2)(53)]10 4) [(515)(25)]2

2. จงหาคาของ 40 + (0.64)1/2 - (81/3 ⋅ 41/2)(0.0081)1/4

3. จงหาคาของ 45/2 + 8-2/3 (-32)3/5

4. กําหนดให x = 3 4/31 ))(27(9 --  และ y = 3/2
1/8

27
81   จงหาคาของ y

x

5. จงพิจารณาขอความตอไปนี้

ก. 12
43

8  9
3  2

--
--

+
+   = 1 ข. 23

35

26
3  2
--
--

×
×  = 1

ขอใดถูกตอง
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

6. จงพิจารณาขอความตอไปนี้

ก. n
1n2n

3  20
3  7  3

⋅
⋅+ --  = 3

1 ข. 22
2112

ba
ba  ba

--
----

-
-  =  ba

1
+

ขอใดถูกตอง
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

7. ถา 1nn
22nn

2  2
2   4 2  12

-
-

-
- ⋅⋅  = 16  แลวจงหาคา n

8. จงหาคาของ 48  - 3 16  + 108  - 3 54

9. จงหาคาของ 3 32-  + 2 3 108  - 3 16
1

10.
32  8  12

32  22
-+

+  มีคาเทากับขอใด

1) -5 - 2 6 2) -5 + 2 6 3) 5 - 2 6 4) 5 + 2 6

11. กําหนดให a = 
3 2

1
-

 และ b = 
32

1
+

 จงหาคาของ 7a2 + 11ab + 7b2

12. จงหาคาของ 
129

1
+

 + 
15 12

1
+

 + 
1815

1
+

 + ... + 
8178

1
+

13. คาของ x ท่ีสอดคลองกับสมการ  3
1

x-1  =  9
1   เทากับเทาใด
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14. ถา 
yx

3
1 -






  = 81 และ 2x = 4

1  แลว y มีคาเทาใด

15. ถา 2x+4 + 2x+5 + 2x+6 = 7 แลว x มีคาเทาใด
16. ถา 27x+y = 36 และ 23x+y = 1 แลวคาของ 3x+1 + 3y-1 มีคาเทาใด

17. ถา 23x = 5
1  แลวคาของ 8-4x มีคาเทาใด

เฉลย

1. 2) 2. 0.6 3. 30
4. 9 5. 1) 6. 1)
7. 2 8. 10 3  - 5 3 2 9. 415 3 4
10. 4) 11. 109 12. 2
13. 0.5 14. 2 15. -4
16. 10 17. 625
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ตัวอยางขอสอบ

1. ( 2  + 8  + 18  + 32 )2  มีคาเทากับขอใด  (O-NET 49 / 2 คะแนน)
1) 60 2) 60 2 3) 100 2 4) 200

2. 3
5
 

 

27
32-  + 3/2

6

(64)
2   มีคาเทากับขอใด  (O-NET 49 / 2 คะแนน)

1) - 24
13 2) - 6

5 3) 3
2 4) 24

19

3. คาของ x ท่ีสอดคลองกับสมการ  2
(x2)

 = 4
(4x)

4
2   เทากับขอใด  (O-NET 49 / 2 คะแนน)

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5
4. อสมการในขอใดตอไปนี้เปนจริง  (O-NET 49 / 3 คะแนน)

1) 21000 < 3600 < 10300 2) 3600 < 21000 < 10300

3) 3600 < 10300 < 21000 4) 10300 < 21000 < 3600

5. ถา  4a = 2  และ  16-b =  4
1   แลว  a + b  มีคาเทาใด  (O-NET 49 / 2 คะแนน)

6. 4
2/3

 144
8

 ⋅ 6
(18)1/2   มีคาเทากับขอใด  (O-NET 50 / 2 คะแนน)

1) 3
2 2) 2

3 3) 2 4) 3

7. (1 - 2 )2(2 + 8 )2(1 + 2 )3(2 - 8 )3  มีคาเทากับขอใด  (O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) -32 2) -24 3) -32 - 16 2 4) -24 - 16 2

8. ถา 
x3

8
3  3 







+  = 81
16  แลว x มีคาเทากับขอใด  (O-NET 50 / 2 คะแนน)

1) - 9
4 2) - 9

2 3) - 9
1 4) 9

1

9. ถา 8x - 8(x+1) + 8(x+2) = 228 แลว x มีคาเทากับขอใด  (O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) 3

1 2) 3
2 3) 3

4 4) 3
5

10. ขอใดตอไปนี้ผิด  (O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) 10  0.9 +  < 0.9  + 10 2) ( 0.9 )( 4 9.0 ) < 0.9
3) ( 0.9 )( 3 1.1 ) < ( 1.1 )( 3 9.0 ) 4) 300 125  < 200 100

เฉลย
1. 4) 2. 1) 3. 3) 4. 3) 5. 0.75
6. 3) 7. 1) 8. 1) 9. 2) 10. 2)
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ฟงกชัน

1. ความสัมพันธและฟงกชัน
- ผลคูณคารทีเซียน

ผลคณูคารทีเซียนของเซต A และเซต B คือ เซตของคูอนัดบั (a, b) ท้ังหมด โดยที ่a เปนสมาชิกของเซต
A และ b เปนสมาชิกของ B สามารถเขียนแทนดวยสัญลักษณ A × B

- ความสัมพันธ
บทนิยาม r เปนความสัมพันธจากเซต A ไปเซต B ก็ตอเมื่อ r เปนสับเซตของ A × B และเรียก

ความสัมพันธจากเซต A ไปเซต A วา ความสัมพันธในเซต A
- โดเมนและเรนจ

โดเมนของความสมัพันธ r คือ เซตของสมาชิกตวัหนาของทุกคูอนัดบัท่ีอยูใน r และเขยีนแทนดวย Dr ซ่ึง

Dr = {x | (x, y) ∈ r}

เรนจของความสัมพันธ r คือ เซตของสมาชิกตัวหลังของทุกคูอันดับท่ีอยูใน r และเขียนแทนดวย Rr ซ่ึง

Rr = {y | (x, y) ∈ r}

2. ฟงกชัน
ฟงกชัน คือ ความสัมพันธท่ีสมาชิกในโดเมนแตละตัวจับคูกับสมาชิกในเรนจของความสัมพันธเพียงตัวเดียว

เทาน้ัน

ตัวอยาง จงพิจารณาวาความสัมพันธใดเปนฟงกชันจากแผนภาพที่ กําหนดให

1. เปนฟงกชัน เพราะสมาชิกในโดเมนแตละตัวจับคูกับสมาชิก
ในเรนจเพียงตัวเดียวเทาน้ัน

2. เปนฟงกชัน เพราะสมาชิกในโดเมนแตละตัวจับคูกับสมาชิก
ในเรนจเพียงตัวเดียวเทาน้ัน

3. ไมเปนฟงกชัน เพราะ 2 ซ่ึงเปนสมาชิกในโดเมนจับคูกับสมาชิก
ในเรนจมากกวา 1 ตัว คือ จับคูกับ 4 และ 5

1
2
3

4
5

1r

1
2
3

4
5
6
72r

1
2
3

4
5
6

3r
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3. ฟงกชันเชิงเสน
ฟงกชันเชิงเสน คือ ฟงกชันท่ีอยูในรูป f(x) = ax + b เมื่อ a และ b เปนจํานวนจริง และ a ≠ 0 กราฟ

ของฟงกชันเชิงเสนจะเปนเสนตรง
ฟงกชันคงตัว คือ ฟงกชันท่ีอยูในรูป f(x) = b โดยกราฟของฟงกชันคงตัวจะเปนเสนตรงท่ีขนานกับแกน x

4. ฟงกชันกําลังสอง
ฟงกชันกําลังสอง คือ ฟงกชันท่ีอยูในรูป f(x) = ax2 + bx + c เมื่อ a, b และ c เปนจํานวนจริงใดๆ และ

a ≠ 0 ลักษณะของกราฟของฟงกชันกําลังสองนี้ จะเปนกราฟพาราโบลา โดย

ถา a > 0 กราฟจะเปนพาราโบลาหงาย  

a < 0 กราฟจะเปนพาราโบลาคว่ํา  

จุดวกกลับของกราฟ คือ 







4a

 b 4ac , 2a
b 2

 
--  โดยคาสูงสุดหรือคาต่ําสุดของฟงกชัน ก็คือ คาของ y ณ

จุดท่ีกราฟวกกลับแตจะเปนคาสูงสุดหรือคาต่ําสุดข้ึนอยูกับวาเปนกราฟพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ํา
ขอสังเกต คาสูงสุดหรือคาต่ําสุดของฟงกชันเกิดจากการแทน x = 2a

b-  เขาไปในสมการนั่นเอง

ในกรณีท่ีฟงกชันกําลังสองเขียนอยูในรูปของ f(x) = ax2 + bx + c เราสามารถเปลี่ยนใหอยูในรูปของ
f(x) = a(x - h)2 + k โดยจุดวกกลับของกราฟ ก็คือ จุด (h, k)

การแกปญหาโดยใชความรูเรือ่งของฟงกชนักําลงัสองและกราฟ
เน่ืองจากลักษณะกราฟของฟงกชันกําลังสอง ซ่ึงเขียนอยูในรูป f(x) = ax2 + bx + c เมื่อ a ≠ 0 เปน

กราฟพาราโบลาท่ีมีลักษณะหงายหรือคว่ํา ซ่ึงทําใหทราบคาต่ําสุดหรือสูงสุด เราจึงสามารถนําความรูในเรื่องนี้ไป
ชวยในการแกปญหาท่ีเก่ียวกับการหาคาต่ําสุดหรือสูงสุดได
ตัวอยาง ชายผูหนึ่งตองการลอมรั้วท่ีดิน ดังรูป ถาเขามีลวดสําหรับทํารั้วยาว 80 เมตร เขาจะลอมรั้วใหมีพ้ืนท่ี
ไดมากที่สุดเทาใด

วิธีทํา
ให y แทนพ้ืนท่ีของท่ีดินท่ีลอมรั้ว
และ x แทนความกวาง
จะได 40 - 2x แทนความยาว
∴ y = x(40 - 2x)

y = 40x - 2x2

y = -2x2 + 40x ...(1)

x x x x

2x   40 2
 4x 80 -- =
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จะได  a = -2, b = 40, c = 0 และเนื่องจาก a มีคาเปนลบ ดังน้ันจุดวกกลับจึงเปนคาสูงสุด
พ้ืนท่ีมากท่ีสุด เมื่อ x = 2a

b-

x = 2)2(
40
-

-

x = 10
แทนคา x = 10 ใน (1) ;
จะได y = -2(10)2 + 40(10)

y = -200 + 400
y = 200

∴ ดังน้ัน เขาจะลอมรั้วใหมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดเทากับ 200 ตารางเมตร

5. ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล
ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล เปนฟงกชันท่ีอยูในรูป y = ax เมื่อ a > 0 และ a ≠ 1 ซ่ึงสามารถแบงไดเปน

2 กรณี ดังน้ี

y = ax  a > 0 และ a ≠ 1

(0, 1)

- a > 1 เปนฟงกชันเพ่ิมหรือกลาวไดวา
เมื่อ x มีคาเพ่ิมใน y จะมีคาเพ่ิมข้ึน

- Dr = R
- Rr = R+

(0, 1)

- 0 < a < 1 เปนฟงกชันลดหรือกลาวไดวา
เมื่อ x มีคาเพ่ิมข้ึน y จะมีคาลดลง

- Dr = R
- Rr = R+

6. ฟงกชันคาสัมบูรณ
ฟงกชันคาสัมบูรณเปนฟงกชันท่ีอยูในรูป  y = a | x - h | + k  เมื่อ a ≠ 0 ซ่ึงสามารถแบงไดเปน

2 กรณี ดังน้ี

รูปทั่วไป  y = a|x - h| + k

เมื่อ a > 0 กราฟหงาย
จุดวกกลับ = (h, k)
Dr = R
Rr = [k, ∝)

เมื่อ a < 0 กราฟคว่ํา
จุดวกกลับ = (h, k)
Dr = R
Rr = (-∝, k]

7. ฟงกชันขั้นบันได
ฟงกชันขั้นบันได หมายถึง ฟงกชันท่ีมีโดเมนเปนสับเซตของเซตของจํานวนจริง และมีคาของฟงกชันเปน

คาคงตัวเปนชวงๆ มากกวาสองชวง
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แนวขอสอบ

1. จงพิจารณาขอความตอไปนี้
ก. กําหนด A = {1, 2}, B = {4, 5, 6, 7, 8} และ r เปนความสัมพันธ “เปนรากท่ีสอง” จาก A ไป B

จะไดวา r = {(1, 1), (2, 4)}
ข. ถา A = {x|x2 - 5x - 6 = 0} และ B = {x|x2 - x - 6 = 0} แลว จะไดวา A × B = {(2, 3),

(2, -2), (3, 3), (3, -2)}
ขอใดถูกตอง
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

2. กําหนด A = {0, 2, 5},  B = {3, 4}  และ  r = {(x, y) ∈ B × A | y ≤ x - 2}  แลว r คือขอใด
1) {(3, 0), (4, 0), (4, 2)} 2) {(3, 0), (3, 2), (4, 0)}
3) {(3, 0), (3, 2), (4, 0), (4, 2)} 4) {(3, 0), (3, 2), (3, 5), (4, 0), (4, 2)}

3. ให A = {1, 2, 3, 4, ..., 10},  B = {1, 3, 5, 7, 9}  ถา C เปนเซตท่ีมีสมาชิก 6 ตัว โดยท่ี BI C มี
สมาชิก 3 ตัว แลว A × (BU C) มีสมาชิกก่ีตัว

4. ถา A = {-2, -1, 0, 1, 2}  และ r = {(a, b) ∈ A × A | a = |b| หรือ a = -2b2} แลวจํานวนสมาชิก
ของ r เทากับเทาใด

5. ให A = {x ∈ R | x ≥ 0}
กําหนดความสัมพันธ r1 และ r2 ดังน้ี

r1 = {(x, y) | x ∈ A, y ∈ A และ 2x + 4y ≤ 15}
r2 = {(x, y) | x ∈ A, y ∈ A และ x + 3y ≤ 12}

ขอใดถูกตอง
1) r1 ⊂ r2  2) r2 ⊂ r1 3) r1 = r2 4) r1I r2 = φ

6. กําหนดให f = {(0, 1), (1, 3), (2, 3), (3, 2)} และ g = {(0, 0), (3, 4), (5, 5)}
ขอใดถูกตอง
1) Dg ⊂ Df  2) Rg ⊂ Dg 3) Rg ⊂ Rf 4) Rf ⊂ Df

7. ถา r = {(x, y) ∈ R × R | y = 2
2

x 9
 4 x

-
- }  จงหา Dr และ Rr

8. กําหนดให A = {1, 2, 3, 4},  B = {a, b, c}  ฟงกชันในขอใดตอไปนี้เปนฟงกชันจาก A ไป B
1) {(1, a), (2, b), (3, c)}   2) {(1, a), (1, b), (1, c)}
3) {(4, a), (3, a), (2, a), (1, a)}  4) {(a, 1), (b, 2), (c, 3)}
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9. ถา 2 ; x < 1
f(x) =  x7

3x
- ; 1 ≤ x ≤ 4

0 ; x > 4
แลว f(4) - f(7) เทากับเทาใด

10. ฟงกชัน f ในขอใดตอไปนี้มีคุณสมบัติวา f(x) = f(-x)
1) f(x) = x2 - 2x + 4   2) f(x) = |x - 4|
3) f(x) = 3x + 4  4) f(x) = x2 + 2

11. คาใชจายในการจัดทําหนงัสือเลมหนึง่ประกอบดวยคาใชจายสวนหนึง่คงท่ี และอกีสวนหนึง่ข้ึนอยูกับจํานวน
หนังสือท่ีพิมพ ถาพิมพ 150 เลมจะเสียคาใชจายท้ังหมด 2,850 บาท และถาพิมพ 200 เลม จะเสียคาใชจาย
ท้ังหมด 3,000 บาท ถาตองการพิมพ 300 เลม จะตองเสียคาใชจายท้ังหมดเทาใด

12. กําหนดให y = 5(x - 3)2 + 1 ขอใดไมถูกตอง
1) เปนกราฟพาราโบลาหงาย   2) จุดยอดหรือจุดต่ําสุด คือ (3, -1)
3) แกนสมมาตร คือ x = 3  4) คาต่ําสุด คือ คา y = 1

13. สมการในขอใดเมื่อเขียนกราฟแลวจะไดรูปดังท่ีแสดงไว
1) y = x2 + 4x - 8

  2) y = x2 + 4x + 8
3) y = x2 + 4x + 2

 4) y = x2 + 4x - 2
14. พาราโบลารูปหนึ่งมีสมการเปน y = c - 2x - x2 มีคาสูงสุดเทากับ -2 จะมีจุดตัดแกน y คือจุดใด

1) (0,  -1) 2) (0,  -2) 3) (0,  -3) 4) (0,  -4)
15. โรงงานผลิตเครื่องรับโทรทัศน ผลิตไดวันละ x เครื่อง ขายไปไดกําไร y บาท โดยท่ี y = 90x - x2 ถา

โรงงานตองการกําไรมากที่สุด จะตองผลิตเครื่องรับโทรทัศนท้ังหมดก่ีเครื่อง
16. ชาวสวนผูหนึ่งสังเกตวา ถาเขาปลูกมะมวง 80 ตน ในพ้ืนท่ีหนึ่งจะไดผลเฉลี่ย 150 ผลตอตน แตถาเขาปลูก

นอยลงจะใหผลเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนตนละ 5 ผล ตอจํานวนมะมวงท่ีลดลง จงหาจํานวนตนมะมวงท่ีปลูกในพ้ืนท่ีน้ี
เพ่ือใหไดผลผลิตมากที่สุด

17. ขอใดตอไปนี้เปนฟงกชันลด

1) y = 
x

4
3 -






 2) y = 

x

.
a

1  a







 +   ;  a > 0

3) y = 













+ 2
2
a  1

a   ;  a ≠ 0 4) y = (tan 60)x
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18. กราฟท่ีกําหนดใหมีสมการตรงกับขอใด
1) y = 4x

  2) y = 
x

4
1 







3) y = 4x + 1

 4) y = 
x

4
1 





  + 1

19. กราฟท่ีกําหนดใหมีสมการตรงกับขอใด
1) y = |x - 3| + 2

  2) y = |x - 3| - 2
3) y = |x + 3| + 2

 4) y = |x + 3| - 2

เฉลย

1. 4) 2. 1) 3. 80 4. 7 5. 1)
6. 4) 7. Dr = R - {3, -3},  Rr = (-∝, -1)U 





 ∝  ,9

4-

8. 3) 9. 4 10. 4) 11. 3,300 12. 2)
13. 2) 14. 3) 15. 45 16. 55 17. 3)
18. 3) 19. 4)

ตัวอยางขอสอบ

1. กําหนดให A = {a, b, c} และ B = {0, 1} ฟงกชันในขอใดเปนฟงกชันจาก B ไป A  (O-NET 49 / 2 คะแนน)
1) {(a, 1), (b, 0), (c, 1)} 2) {(0, b), (1, a), (1, c)}
3) {(b, 1), (c, 0)} 4) {(0, c), (1, b)}

2. กําหนดให f(x) = -x2 + 4x - 10  ขอความในขอใดถูกตอง  (O-NET 49 / 2 คะแนน)
1) f มีคาต่ําสุดเทากับ -6 2) f ไมมีคาสูงสุด

3) f มีคาสูงสุดเทากับ 6 4) f 







2
9  < -6

(0, 2)

-1
-2

-5
1
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3. ถา P เปนจุดวกกลับของพาราโบลา y = -x2 + 12x - 38  และ O เปนจุดกําเนิด แลวระยะทางระหวาง
จุด P และจุด O เทากับขอใด  (O-NET 49 / 2 คะแนน)
1) 10  หนวย 2) 2 10  หนวย 3) 13  หนวย 4) 2 13  หนวย

4. ฟงกชัน y = f(x) ในขอใดมีกราฟดังรูป  (O-NET 49 / 2 คะแนน)

1) f(x) = 1 - |x|
2) f(x) = 1 + |x|
3) f(x) = |1 - x|
4) f(x) = |1 + x|

5. ถา  f = {(1, 0), (2, 1), (3, 5), (4, 3), (5, 2)}  แลว  f(2) + f(3)  มีคาเทาใด  (O-NET 49 / 2 คะแนน)
6. กําหนดให n(A) แทนจํานวนสมาชิกของเซต A

ถา r1  =  {(-1, -2), (0, -1), (1, 2), (2, -3), (3, 4)}
และ r2  =  {(x, y) | |y + 1| = x}
แลว n(r1I r2) เทากับเทาใด  (O-NET 49 / 2 คะแนน)

7. ถา  A = {1, 2, 3, 4} และ  r = {(m, n) ∈ A × A | m ≤ n} แลวจํานวนสมาชิกในความสัมพันธ r
เทากับขอใด  (O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) 8 2) 10 3) 12 4) 16

8. พาราโบลารูปหนึ่งมีแกนสมมาตรขนานกับแกน y และมีจุดสูงสุดอยูท่ีจุด (a, b) ถาพาราโบลารูปนี้ตัดแกน x
ท่ีจุด (-1, 0) และ (5, 0) แลว a มีคาเทากับขอใด  (O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

9. กําหนดให r = {(a, b) | a ∈ A, b ∈ B และ b หารดวย a ลงตวั} ถา A = {2, 3, 5} แลว ความสมัพันธ 
r     จะเปนฟงกชัน เมื่อ B เทากับเซตในขอใด  (O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) {3, 4, 10} 2) {2, 3, 15} 3) {0, 3, 10} 4) {4, 5, 9}

10. กราฟของฟงกชันในขอใดตัดแกน x มากกวา 1 จุด  (O-NET 50 / 3 คะแนน)

1) y = 1 + x2 2) y = |x| - 2 3) y = |x - 1| 4) y = 
x

2
1 







11. ถากราฟของ y = x2 - 2x - 8 ตัดแกน x ท่ีจุด A, B และมี C เปนจุดวกกลับ แลวรูปสามเหลี่ยม ABC       
มีพ้ืนท่ีเทากับขอใด  (O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) 21 ตารางหนวย 2) 24 ตารางหนวย 3) 27 ตารางหนวย 4) 30 ตารางหนวย

เฉลย

1. 4) 2. 4) 3. 2) 4. 2) 5. 6 6. 2 7. 2) 8. 3) 9. 4) 10. 2)
11. 3)

(0, 1)

y = f(x)

X

Y

0-1 1



คณิตศาสตร (34)______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

อัตราสวนตรีโกณมิติ

1. ความสัมพันธของดาน
sin θ = c

a
θsin

1 = cosec θ = a
c

cos θ = c
b

θcos
1 = sec θ = b

c

tan θ = b
a

θtan
1 = cot θ = a

b

2. ความสัมพันธของมุม
ตารางคาตรีโกณมิติ

30° = 6
π 45° = 4

π 60° = 3
π

sin
2
1

2
2

2
3

cos
2
3

2
2 2

1

tan
3

1
1 3

sin (90° - A) = cos A cos (90° - A)  =  sin A tan (90° - A)  =  cot A

ตัวอยาง กําหนดให cos A = 13
5  จงหาคาของ A9cosA)(904cos

A)(903sinA2sin
--

--
°

°

วิธีทํา จากโจทย cos A = 13
5

หาดาน BC โดยใชทฤษฎีบทพีทาโกรัส
AB2 = AC2 + BC2

132 = 52 + BC2

132 - 52 = BC2

BC2 = 144
BC = 12

จาก Acos9  A)  (90 cos4
A)(90 sin 3  A sin2

--
--

°
° = Acos9Asin4

Acos3Asin2
-
- =

































13
59  13

124
13
53  13

122

-

-

=
13
45  13

48
13
15  13

24

-
-

  =  
13
3
13
9

= 13
9  × 3

13   =  3

A

B

C

a

b

c

θ

A

12

C

B

13

5
A
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3. เอกลักษณ
sin2 θ + cos2 θ = 1
1 + cot2 θ = cosec2 θ
tan2 θ + 1 = sec2 θ

4. การประยุกตของอัตราสวนตรีโกณมิติ
ความรูเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติสามารถนําไปใชในการคํานวณระยะทางและความสูงได ซ่ึงโจทยใน

ลักษณะดังกลาวจะเกี่ยวของกับมุมกมและมุมเงย
มุมกม เปนมุมท่ีเกิดจากการมองวัตถุท่ีอยูต่ํากวาระดับสายตา

แนวระดับ

วัตถุ

มุมกม
ตา

มุมเงย เปนมุมท่ีเกิดจากการมองวัตถุท่ีอยูสูงกวาระดับสายตา

แนวระดับ

วัตถุ

มุมเงย

ตา

ตัวอยาง จากยอดหนาผาริมทะเล ชายคนหนึ่งมองเห็นเรือ 2 ลํา อยูในแนวเดียวกันเปนมุมกม 60° และ 30°
ถาหนาผาสูงจากระดับน้ําทะเล 200 เมตร  จงหาวาเรือ 2 ลําอยูหางกันก่ีเมตร
วิธีทํา  ให x แทนระยะหางระหวางเรือ 2 ลํา

จากรูป ∆ BCD ; tan 60° = CD
BC

3 = CD
200

CD = 3
200 ...(1)

จากรูป ∆ ABC ; tan 30° = CA
BC

tan 30° = DACD
BC
+

3
1 =

 x 3
200

200
+

3
200  + x = 200 3

200 + x3 = 600
x3 = 400

x = 3
400  × 3

3   =  3
3400

ดังน้ัน เรือสองลําจอดอยูหางกัน 3
3400  เมตร

AC

B

x

°30

°30

200 เมตร

°60
D

°60
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แนวขอสอบ

1. ถา tan A = 4
3  แลว Acos 3  A sin 2

Acos  A sin 3
+
-  เทากับเทาใด

2. สามเหลี่ยม ABC มี C = 90° และ sin A = 5
3  เมื่อ 0° < A < 90° จงหาคาของ Bcot 

B cosec  A sec +

3. ถา ABC เปนมุมฉาก ซ่ึงมี A เปนมุมฉาก และ tan B = 4
3  แลวคาของ sec C cot B cosec A เทากับ

เทาใด

4. ถา 5 tan A = 4 แลว Acos2  A sin
A)  (90 sin 3  A sin 5

+
-- o

 เทากับเทาใด

5. คาของ oo
oooo

30cot   45sec
 45cosec 60  tan 45sin 30 cos  เทากับเทาใด

6. X sin 30° cos2 45° = oo
ooo

60cos30 tan
 45 tan30 sin  45sin

2
2

 แลว X มีคาเทาใด

7. ถา (sin A + cos A)2 = 4
5  แลว sin A cos A เทากับเทาใด

8. ถา 0° < A < 90° แลว 
A tan

1
2  - 

Asin
1
2  + 3 + cos2 A + sin2 A เทากับเทาใด

9. คาของ (sin A - cosec A)2 + (cos A + sec A)2 - tan2 A - cot2 A เทากับเทาใด

10. คาสูงสุดของ 1 - 3 cos A เทากับเทาใด
11. จากรูปท่ีกําหนด จงหาคามุม θ

เมื่อกําหนด sin 44° = 0.695
sin 45° = 0.707

12. จากรูปสามเหลี่ยม ABC จงหาคา x
เมื่อกําหนด cos 40° = 0.766

10 
cm 7 cm

θA B

C

24

50°
x

A B

C
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13. กําหนดรูปสามเหลี่ยม ABD ซ่ึงมีมุม ABD = 30°, มุม ADB = 60° ดังรูป และดาน AC ตั้งฉากกับดาน
BD โดยท่ี BC ยาว 12 หนวย จงหาพ้ืนท่ีของสามเหลี่ยม ABD

A

C DB
30° 60°

14. กําหนดให AOC เปนสามเหลี่ยมมุมฉากดังรูป โดยท่ีมุม AOC = 60° และดาน AC ยาว 8 หนวย ถา B
เปนจุดบนสวนของเสนตรง AC โดยท่ีเสนตรง BO แบงครึ่งมุม AOC จงหาความยาวของเสนตรง BC

60°

8

C

A O

15. จากรูป กําหนดใหมุม ABC = 45° มุม ACB = 120°
ดาน BC ยาว 40 หนวย ดาน AD ตั้งฉากกับดาน BD
ขอใดเปนความยาวของดาน AD
1) 20(3 + 3 ) หนวย
2) 20(1 + 3 ) หนวย
3) 20(3 - 3 ) หนวย
4) 20(1 - 3 ) หนวย

16. กําหนดใหรูปสามเหลี่ยม ABC มี CBAˆ  = 30° และ BCAˆ  = 45° ถาให BC เปนฐานแลว ∆ ABC จะมี
สวนสูงเทากับ 2  หนวย พ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยม ABC มีคาเทากับขอใดตอไปนี้ (ตารางหนวย)

1) 1 + 3
3 2) 1 + 3

32 3) 3 4) 1 + 3

17. กําหนดให ABC เปนรูปสามเหลี่ยมท่ีมีมุม CBAˆ  เปนมุมฉาก และมุม CABˆ  เทากับ 60 องศา ถาผลบวก
ของความยาวของดาน AB กับ AC เทากับ 6 หนวย แลวความยาวของดาน BC เทากับขอใด
1) 2 2  หนวย 2) 2 3  หนวย 3) 3 2  หนวย 4) 3 3  หนวย

18. แดงยืนบนดาดฟาของตึกสูง 150 เมตร สังเกตเห็นตึกอีกหลังหนึ่ง ซ่ึงถาแดงมองไปที่ฐานตึกน้ันจะทํามุมกม
60° แตถาแดงมองท่ียอดตึกน้ันจะทํามุมกม 30° จงหาความสูงของตึกท่ีแดงมอง

A

DCB
45° 120°

40
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19. ชายคนหนึ่งยืนอยูบนหนาผาสูง 150 เมตร มองเห็นเรือสองลําในทิศทางเดียวกันเปนมุมกม 30° และ 45°
ตามลําดับ จงหาวาเรือสองลําจอดหางกันอยูก่ีเมตร

20. นักทองเท่ียวคนหนึ่งยืนอยูบนประภาคารสังเกตเห็นเรือสองลําจอดอยูในทะเลทางทิศตะวันตกของประภาคาร
ในแนวเสนตรงเดียวกัน ทํามุมกม 30° และ 60° กับแนวระดับ ประภาคารแหงน้ีอยูสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณเทาใด ถาเรือท้ังสองลําอยูหางกัน 200 เมตร

เฉลย
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ตัวอยางขอสอบ

1. กําหนดให ABC เปนรูปสามเหลี่ยมท่ีมีมุม B เปนมุมฉาก มีมุม A เทากับ 30° และมีพ้ืนท่ีเทากับ 24 3
ตารางหนวย ความยาวของดาน AB เทากับขอใด  (O-NET 49 / 3 คะแนน)
1) 12 หนวย 2) 14 หนวย 3) 16 หนวย 4) 18 หนวย

2. กําหนดให ABC เปนรูปสามเหลี่ยมท่ีมีมุม C เปนมุมฉาก มีดาน BC ยาวเทากับ 10 3  หนวย และดาน
AB ยาวเทากับ 20 หนวย ถาลากเสนตรงจากจุด C ไปตั้งฉากกับดาน AB ท่ีจุด D แลวจะไดวาดาน CD
ยาวเทากับขอใด  (O-NET 49 / 3 คะแนน)
1) 5 2  หนวย 2) 5 3  หนวย 3) 10 2  หนวย 4) 10 3  หนวย

3. กําหนดให ABC เปนรปูสามเหลีย่มท่ีมพ้ืีนท่ีเทากับ 15 ตารางหนวย และมมีมุ C เปนมมุฉาก ถา sin B = 3 sin A
แลวดาน AB ยาวเทากับขอใด  (O-NET 49 / 3 คะแนน)
1) 5 หนวย 2) 5 3  หนวย 3) 5 2  หนวย 4) 10 หนวย

4. กําหนดให ABC เปนรูปสามเหลี่ยมท่ีมีมุม B เปนมุมฉาก ถา cot A = 5
12  แลว 10 cosec A + 12 sec A

มีคาเทาใด  (O-NET 49 / 2 คะแนน)

5. ถา ABC เปนรูปสามเหลี่ยมท่ีมีมุม B เปนมุมฉาก และ cos A = 5
3  แลว cos (B - A) มีคาเทาใด

(O-NET 49 / 2 คะแนน)

6. กําหนดให ABC เปนรปูสามเหลีย่มท่ีมมีมุ C เปนมมุฉาก และดาน BC ยาว 6 น้ิว ถา D เปนจุดบนดาน AC
โดยท่ี CDBˆ  = 70° และ DBAˆ  = 10° แลว ดาน AB ยาวเทากับขอใด  (O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) 4 3  น้ิว 2) 5 3  น้ิว 3) 8 น้ิว 4) 10 น้ิว

7. กําหนดให ABC เปนรูปสามเหลี่ยม ซ่ึงมีมุม A เปนมุมฉาก และมีมุม B = 30° ถา D และ E เปนจุดบน
ดาน AB และ BC ตามลําดับ ซ่ึงทําให DE ขนานกับ AC โดยท่ี DE ยาว 5 หนวย และ EC ยาว 6 หนวย
แลว AC ยาวเทากับขอใด  (O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) 7.5 หนวย 2) 8 หนวย 3) 8.5 หนวย 4) 9 หนวย

8. วงกลมวงหนึ่งมีรัศมี 6 หนวย และ A, B, C เปนจุดบนเสนรอบวงของวงกลม ถา AB เปนเสนผานศูนย-
กลางของวงกลม และ BACˆ  = 60° แลวพ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยม ABC เทากับขอใด
(O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) 15 3  ตารางหนวย 2) 16 3  ตารางหนวย
3) 17 3  ตารางหนวย 4) 18 3  ตารางหนวย

เฉลย

1. 1) 2. 2) 3. 4) 4. 39 5. 0.8 6. 1) 7. 2) 8. 4)
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ลําดับและอนุกรม

1. ลําดับ
ความหมายของลําดับ
ลําดับ คือ ฟงกชันท่ีมีโดเมนเปนเซตของจํานวนเต็มบวกท่ีเรียงจากนอยไปมากโดยเริ่มตั้งแต 1 ซ่ึงสามารถ

แบงออกได 2 ประเภท ดังนี้
1. ลําดับจํากัด คือ ฟงกชันท่ีมีโดเมนเปน {1, 2, 3, ... n}
2. ลําดับอนันต คือ ฟงกชันท่ีมีโดเมนเปน {1, 2, 3, ... }
ในการเขียนลําดับจะเขียนเฉพาะสมาชิกของเรนจเรียงกันไป กลาวคือ ถาเปนลําดับจํากัดเขียนแทนดวย

a1, a2, a3, ... an  ในกรณีท่ีเปนลําดับอนันตจะเขียนแทนดวย a1, a2, a3 ...

2. ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต
ลําดับเลขคณิต คือ ลําดับท่ีผลตางซ่ึงไดจากพจนท่ี n + 1 ลบดวยพจนท่ี n มีคาคงตัวเสมอ คาคงตัวนี้

เรียกวา “ผลตางรวม” (an + 1 - an = d)
ซ่ึงการหาพจนท่ัวไปของลําดับเลขคณิตสามารถหาไดจากสูตร   an = a1 + (n - 1)d

ตัวอยางของลําดับเลขคณิต เชน
1. 1, 5, 9, 13, ...

มี 5 - 1 = 9 - 5 = 13 - 9 = 4 ดังน้ัน ผลตางรวม คือ 4
2. 4, 2, 0, -2, ...

มี 2 - 4 = 0 - 2 = (-2) - 0 = -2 ดังน้ัน ผลตางรวม คือ -2
ลําดับเรขาคณิต คือ ลําดับท่ีมีอัตราสวนของพจนท่ี n + 1 ตอพจนท่ี n มีคาคงตัวเสมอ คาคงตัวนี้เรียกวา

“อัตราสวนรวม” 









=+ r  a

a
n

1  n

ซ่ึงการหาพจนท่ัวไปของลําดับเรขาคณิตสามารถหาไดจากสูตร     an = a1rn - 1

ตัวอยางของลําดับเรขาคณิต เชน
1. 1, 3, 9, 27, ... มี 1

3  = 3
9  = 3

27  = 3  ดังนั้น อัตราสวนรวม คือ 3

2. 2
1 , 4

1 , 8
1 , 16

1 , ... มี 
2
1
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1
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1   ดังน้ัน อัตราสวนรวม คือ 2

1



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ______________________________ คณิตศาสตร (41)
2008

ตารางเปรียบเทียบลักษณะโจทยของลําดับเลขคณิต และลําดับเรขาคณิต

ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต
สูตร an = a1 + (n - 1)d

an = พจนท่ัวไป
a1 = พจนแรก
n = จํานวนพจน, ช่ือพจน
d = ผลตางรวม (d = ขวา - ซาย)

สูตร an = a1rn - 1

an = พจนท่ัวไป
a1 = พจนแรก
n = จํานวนพจน, ช่ือพจน
r = ผลตางรวม (r = ซาย

ขวา )

ตัวอยาง จงหาพจนท่ี 10 ของลําดับเลขคณิต
1, 3, 5, 7 ...

วิธีทํา a1 = 1, d = 2, n = 10
จากสูตร an = a1 + (n - 1)d
จะได a10 = 1 + (10 - 1)(2)

a10 = 1 + 18
a10 = 19

ดังนั้น พจนท่ี 10 ของลําดับนี้คือ 19

ตัวอยาง จงหาพจนท่ี 10 ของลําดับเรขาคณิต
1, 2, 4, 8 ...

วิธีทํา a1 = 1, r = 2, n = 10
จากสูตร an = a1rn - 1

จะได a10 = 1(2)10 - 1

a10 = 1(2)9
a10 = 512

ดังน้ัน พจนท่ี 10 ของลําดับนี้คือ 512
ตัวอยาง ลําดับเลขคณิต 1, 3, 5, 7, ... , 19

จงหาวาลําดับนี้มีท้ังหมดกี่พจน
วิธีทํา a1 = 1, d = 2, an = 19

จากสูตร an = a1 + (n - 1)d
จะได 19 = 1 + (n - 1)2

19 = 1 + 2n - 2
19 = 2n - 1
20 = 2n
n = 10

ดังนั้น ลําดับชุดนี้มีท้ังหมด 10 พจน

ตัวอยาง ลําดับเรขาคณิต 1, 2, 4, 8, ..., 512
จงหาวาลําดับนี้มีท้ังหมดกี่พจน

วิธีทํา a1 = 1, r = 2, an = 512
จากสูตร an = a1rn - 1

จะได 512 = 1(2)n - 1

29 = 1(2)n - 1

29 = 2n - 1

 ∴ 9 = n - 1
n = 10

ดังนั้น ลําดับชุดนี้มีท้ังหมด 10 พจน
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ตารางเปรียบเทียบลักษณะโจทยของลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต

ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต
ตัวอยาง ถา 1, x, 5 เปนสามพจนท่ีเรยีงกนัเปนลาํดบั

เลขคณิต จงหาคา x
วิธีทํา เนื่องจากเปนลําดับเลขคณิต  ดังนั้นผลตาง

รวมจะตองเทากัน
จะได x - 1 = 5 - x

2x = 6
x = 3

ดังนั้น ถา x = 3 แลวลําดับชุดนี้คือ 1, 3, 5

ตัวอยาง ถา 1, x, 4 เปนสามพจนท่ีเรียงกันเปนลําดับ
เรขาคณิต จงหาคา x

วิธีทํา เน่ืองจากเปนลาํดบัเรขาคณติ  ดงัน้ันอตัราสวน
รวมจะตองเทากัน

จะได 1
x = x

4

x2 = 4
x = 2, -2

ดังนั้น ถา x = 2 แลวลําดับชุดนี้คือ 1, 2, 4
ถา x = -2 แลวลําดับชุดนี้คือ 1, -2, 4

ตัวอยาง กําหนดใหพจนท่ี 3 ของลําดับเลขคณิตเปน 
5 และพจนท่ี 6 ของลําดับเดียวกันเปน 11
จงหาพจนท่ัวไปของลําดับเลขคณิตชุดนี้

วิธีทํา โจทยกําหนด a3 = 5 และ a6 = 11
จากสูตร an = a1 + (n - 1)d
จาก a3 = 5

∴  a1 + 2d = 5 ... (1)
จาก a6 = 11

∴  a1 + 5d = 11 ... (2)
(2) - (1) ; 3d = 6

d = 2
แทนคา d = 2 ใน (1)
จะได a1 + 2(2) = 5

a1 = 1
∴  an = 1 + (n - 1)2

an = 1 + 2n - 2
an = 2n - 1

ดังนั้น พจนท่ัวไปของลําดับเลขคณิตคือ 2n - 1

ตัวอยาง กําหนดใหพจนท่ี 3 ของลําดับเรขาคณิตเปน
4 และพจนท่ี  6  ของลําดับเดียวกันเปน 32
จงหาพจนท่ัวไปของลําดับเรขาคณิตชุดนี้

วิธีทํา โจทยกําหนด a3 = 4 และ a6 = 32
จากสูตร an = a1rn - 1

จาก a3 = 4
∴  a1r2 = 4 ... (1)

จาก a6 = 32
∴  a1r5 = 32 ... (2)

(1)
(2)  ; 21

51
ra
ra = 4

32

r3 = 8
r = 2

แทนคา r = 2 ใน (1)
จะได a1(2)2 = 4

a1 = 1
∴  an = 1(2)n - 1

an = 2n - 1

ดังน้ัน พจนท่ัวไปของลําดับเรขาคณิตคือ 2n - 1
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3. อนุกรม
อนุกรม คือ ผลบวกของพจนทุกพจนของลําดับจํากัด a1, a2, a3, ... , an สามารถเขียนใหอยูในรูป a1 +

a2 + a3 + ... + an โดยผลบวกของ n พจนแรกของอนุกรมเขียนแทนดวย Sn

4. อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต
อนุกรมเลขคณิต คือ อนุกรมท่ีไดจากลําดับเลขคณิต ซ่ึงผลตางรวมของลําดับเลขคณิตจะเปนผลตางรวม

ของอนุกรมเลขคณิตดวย
ซ่ึงการหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตสามารถหาไดจากสูตร

Sn  =  2
n [a1 + an]  หรือ

Sn  =  2
n [2a1 + (n - 1)d]

อนุกรมเรขาคณิต คือ อนุกรมท่ีไดจากลําดับเรขาคณิต ท่ีมีอัตราสวนรวมของลําดับเรขาคณิต เปนอัตรา-
สวนรวมของอนุกรมเรขาคณิตดวย

ซ่ึงการหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเรขาคณิตสามารถหาไดจากสูตร

Sn = r1
)r  (1a n1

-
-  เมื่อ r ≠ 1

ตารางเปรียบเทียบลักษณะโจทยของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต

สูตร Sn = 2
n [a1 + an]   หรือ

Sn = 2
n [2a1 + (n - 1)d]

สูตร Sn = r1
)r  (1a n1

-
-  เมื่อ r ≠ 1

ตัวอยาง จงหาผลบวก 10 พจนแรกของอนกุรมเลขคณติ
1 + 3 + 5 + 7 + ...

วิธีทํา a1 = 1, d = 2, n = 10
จากสูตร Sn = 2

n [2a1 + (n - 1)d]
จะได S10 = 2

10 [2(1) + (10 - 1)2]
S10 = 5[2 + 18]
S10 = 5(20)
S10 = 100

ดังน้ัน ผลบวก 10 พจนแรกเทากับ 100

ตัวอยาง จงหาผลบวก 10พจนแรกของอนกุรมเรขาคณติ
1 + 2 + 4 + 8 + ...

วิธีทํา a1 = 1, r = 2, n = 10

จากสูตร Sn = r  1
)r  (1a n1

-
-

จะได S10 = 2  1
)2  1(1 10

-
-

S10 = 1
1024)  1(1

-
-

S10 = 1023
ดังน้ัน ผลบวก 10 พจนแรกเทากับ 1023
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ตัวอยาง จงหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิต
             1 + 3 + 5 + ... + 19
วิธีทํา a1 = 1, d = 2, an = 19
        หา n กอน

จากสูตร an = a1 + (n - 1)d
จะได 19 = 1 + (n - 1)2

19 = 1 + 2n - 2
19 = 2n - 1
2n = 20
n = 10

จากสูตร Sn = 2
n [2a1 + (n - 1)d]

จะได S10 = 2
10 [2(1) + (10 - 1)2]

S10 = 5[2 + 18]
S10 = 5(20)
S10 = 100

ดังน้ัน ผลบวกของอนุกรมดังกลาวเทากับ 100

ตัวอยาง จงหาผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต
1 + 2 + 4 + ... + 512

วิธีทํา a1 = 1, r = 2, an = 512
         หา n กอน

จากสูตร an = a1rn - 1

จะได 512 = 1(2)n - 1

29 = (2)n - 1

∴ n - 1 = 9
n = 10

จากสูตร Sn = r  1
)r  (1a n1

-
-

จะได S10 = 2  1
)2  1(1 10

-
-

S10 = 1
1024)  1(1

-
-

S10 = 1023
ดังน้ัน ผลบวกของอนุกรมดังกลาวเทากับ 1023

ตัวอยาง จงหาจํานวนพจนของอนกุรมเลขคณติ
ซ่ึง 1 + 3 + 5 + ... = 100

วิธีทํา a1 = 1, d = 2, Sn = 100
จากสูตร Sn = 2

n [2a1 + (n - 1)d]
จะได 100 = 2

n [2(1) + (n - 1)2]
200 = n[2 + 2n - 2]
200 = n(2n)
200 = 2n2

n2 = 100
n = 10, -10  (Qn ∈ I+)

ดังน้ัน อนุกรมเลขคณิตชุดน้ีมีท้ังหมด 10 พจน

ตัวอยาง จงหาจํานวนพจนของอนกุรมเรขาคณติ
ซ่ึง 1 + 2 + 4 + ... = 1023

วิธีทํา a1 = 1, r = 2, Sn = 1023

จากสูตร Sn = r  1
)r  (1a n1

-
-

จะได 1023 = 2  1
)2  1(1 n

-
-

1023 = 1
2  1 n

-
-

1023 = -1 + 2n

2n = 1024
2n = 210

n = 10
ดังน้ัน อนุกรมเรขาคณิตชุดน้ีมีท้ังหมด 10 พจน
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แนวขอสอบ

1. คาของ ∑
=

10

5n
5)  (2n 

-
-  เทากับขอใด

1) 60 2) 55 3) 25 4) 0
2. จํานวนสมาชิกในเซต {100, 101, 102, ..., 600} ซ่ึงหารดวย 8 หรือ 12 ลงตัว เทากับขอใดตอไปนี้

1) 84 2) 92 3) 100 4) 125
3. กําหนดให a, b, c เปน 3 พจนเรียงติดกันในลําดับเรขาคณิต และมีผลคูณเปน 27 ถา a, b + 3, c + 2 เปน

3 พจนเรียงติดกันในลําดับเลขคณิตแลว a + b + c มีคาเทากับเทาใด
4. กําหนด 2, a, b, 9 เมื่อ a, b เปนจํานวนเต็ม โดยที่ 3 พจนแรกจะเปนลําดับเลขคณิต และใน 3 พจนหลัง

เปนลําดับเรขาคณิต  จงหาคาของ a + b
1) 6 2) 8 3) 10 4) 12

5. ให  5, x, 20, ... เปนลําดับเลขคณิตท่ีมีผลบวกของ 12 พจนแรกเปน a
และ 5, y, 20, ... เปนลําดับเรขาคณิตท่ีมีพจนท่ี 6 เปน b โดยที่ y < 0
แลว a + b มีคาเทาใด
1) 205 2) 395 3) 435 4) 845

6. ในการฝากเงินออมของนักเรียนกลุมหนึ่งพบวา จํานวนเงินฝากของนักเรียนแตละคนเรียงเปนลําดับเลขคณิต
ถาคนท่ี 6 ฝากเงินเปนสามเทาของคนที่ 15  อยากทราบวาคนท่ี 9 จะฝากเงินเปนสามเทาของคนที่เทาใด
1) คนท่ี 14 2) คนท่ี 16 3) คนท่ี 18 4) คนท่ี 21

7. นายแดงนําเงินไปฝากธนาคารออมสิน โดยฝากเดือนแรก 100 บาท เดือนตอไปฝากเพ่ิมขึ้นเดือนละ 5 บาท
ทุกเดือน เมื่อครบ 2 ป นายแดงนําเงินไปฝากท้ังหมดก่ีบาท
1) 215 2) 1530 3) 2580 4) 3780

8. นาฬิกาเรือนหนึ่ง เมื่อเข็มสั้นช้ีเลข 1 จะตี 1 ครั้ง ถาช้ีเลข 2 จะตี 2 ครั้ง ถาช้ีเลข 3 จะตี 3 ครั้ง เชนนี้
เรื่อยๆ ไป ดังน้ันภายใน 1 วัน นาฬิกาเรือนนี้จะตีท้ังหมดก่ีครั้ง
1) 300 2) 156 3) 150 4) 78

9. ก และ ข อยูหางกัน 255 กิโลเมตร และตั้งใจจะเดินทางมาพบกัน โดยตั้งตนเดินทางพรอมๆ กัน โดย ก
เดินทางวันแรก 1 กิโลเมตร วันท่ีสอง 3 กิโลเมตร วันท่ีสาม 5 กิโลเมตร เชนนี้ไปเรื่อยๆ สวน ข เดินวันแรก
20 กิโลเมตร วันท่ีสอง 19 กิโลเมตร วันท่ีสาม 18 กิโลเมตร เชนนี้เรื่อยๆ ไป  จงหาวาในเวลากี่วันเขา
ท้ังสองจึงจะพบกัน
1) 9 วัน 2) 10 วัน 3) 11 วัน 4) 12 วัน

10. ถาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมชุดหนึ่ง คือ 2n2 + 5n  จงหา a10 + a11
1) 47 2) 90 3) 297 4) 547

เฉลย

1. 4) 2. 1) 3. 13 4. 3) 5. 2) 6. 2) 7. 4) 8. 2) 9. 2) 10. 2)
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ตัวอยางขอสอบ

1. ลําดับเรขาคณิตในขอใดตอไปนี้ มีอัตราสวนรวมอยูในชวง (0.3, 0.5)  (O-NET 49 / 2 คะแนน)
1) 3, 4

5 , 48
25 , ... 2) 2, 3

4 , 9
8 , ... 3) 4,  3, 4

9 , ... 4) 5, 4, 5
16 , ...

2. ถาผลบวกของ n พจนแรกของอนุกรมหนึ่ง คือ Sn = 3n2 + 2 แลวพจนท่ี 10 ของอนุกรมน้ีมีคาเทากับ
ขอใดตอไปนี้  (O-NET 49 / 2 คะแนน)
1) 57 2) 82 3) 117 4) 302

3. ∑
=

+
50

1k
k k1)(  1 )( -  มีคาเทากับขอใดตอไปนี้  (O-NET 49 / 2 คะแนน)

1) 1300 2) 1350 3) 1400 4) 1450
4. ปาจุเริ่มขายขนมครกในวันท่ี 3 มกราคม ในวันแรกขายไดกําไร 100 บาท และในวันตอๆ ไปจะขายไดกําไร

เพ่ิมขึ้นจากวันกอนหนาวันละ 10 บาททุกวัน ขอใดตอไปนี้เปนวันที่ของเดือนมกราคมท่ีปาจุขายไดกําไร
เฉพาะในวันนั้น 340 บาท  (O-NET 49 / 2 คะแนน)
1) วันท่ี 24 2) วันท่ี 25 3) วันท่ี 26 4) วันท่ี 27

5. ถาผลบวกและผลคูณของสามพจนแรกของลําดับเลขคณิตท่ีมี d เปนผลตางรวมเทากับ 15 และ 80 ตาม
ลําดับ แลว d2 มีคาเทากับขอใดตอไปนี้  (O-NET 49 / 2 คะแนน)
1) 1 2) 4 3) 9 4) 16

6. ถา a เปนจํานวนจรงิลบ และ  a20 + 2a - 3 = 0  แลว 1 + a + a2 + ... + a19  มีคาเทากับขอใดตอไปนี้
(O-NET 49 / 3 คะแนน)
1) -2 2) -3 3) -4 4) -5

7. ถา a1, a2, a3, ... เปนลาํดบัเลขคณติ ซ่ึง a30 - a10 = 30 แลว ผลตางรวมของลาํดบัเลขคณติน้ี  มคีาเทากับ
ขอใดตอไปนี้  (O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) 1.25 2) 1.5 3) 1.75 4) 2.0

8. ลําดับในขอใดตอไปนี้ เปนลําดับเรขาคณิต  (O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) an = 2n ⋅ 32n 2) an = 2n + 4n 3) an = 3n2 4) an = (2n)n

9. พจนท่ี 16 ของลําดับเรขาคณิต 625
1 , 

5125
1 , 125

1 , ...  เทากับขอใดตอไปนี้  (O-NET 50 / 3 คะแนน)

1) 25 5 2) 125 3) 125 5 4) 625
10. กําหนดให S = {101, 102, 103, ... , 999} ถา a เทากับผลบวกของจํานวนคี่ท้ังหมดใน S และ b เทากับ

ผลบวกของจํานวนคูท้ังหมดใน S แลว b - a มีคาเทากับขอใดตอไปนี้  (O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) -550 2) -500 3) -450 4) 450

เฉลย

1. 1) 2. 1) 3. 1) 4. 4) 5. 3) 6. 1) 7. 2) 8. 1) 9. 3) 10. 1)
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ความนาจะเปน

1. กฎเกณฑเบื้องตนเก่ียวกับการนับ
กฎการคูณ ถาการทํางานอยางหนึ่งมี k ขั้นตอน โดยท่ี

ขั้นตอนที่ 1 มีวิธีเลือกทําได n1 วิธี
ขั้นตอนที่ 2 มีวิธีเลือกทําได n2 วิธี

M

ขั้นตอนที่ k มีวิธีเลือกทําได nk วิธี
จะไดจํานวนวิธีท้ังหมดท่ีจะเลือกทํางาน k อยาง เทากับ n1 ⋅ n2 ⋅ ...  ⋅ nk วิธี
กฎการบวก ในการทํางานอยางหนึ่งมีวิธีการทํางานได k แบบ โดยท่ีแตละแบบงานเสร็จในตัว โดยไม

ตอเนื่องกับแบบอื่น
แบบที่ 1 มีวิธีการทํางานได n1 วิธี
แบบที่ 2 มีวิธีการทํางานได n2 วิธี
 M

แบบที่ k มีวิธีการทํางานได nk วิธี
จะไดจํานวนวิธีทํางานท้ังหมด n1 + n2 + ... + nk วิธี

ตัวอยาง มีจดหมายท่ีแตกตางกัน 3 ฉบับ ตองการนําจดหมายไปทิ้งลงในตูไปรษณีย ซ่ึงมีท้ังหมด 4 ตู  จงหา
1. จํานวนวิธีท้ิงจดหมายท้ังหมดมีก่ีวิธี
2. จํานวนวิธีท้ิงจดหมายโดยใหจดหมายแตละฉบับไมซํ้าตูกัน
3. จํานวนวิธีท้ิงจดหมายโดยใหจดหมายอยูในตูเดียวกันท้ัง 3 ฉบับ

วิธีทํา จากโจทยกําหนดใหนําจดหมาย 3 ฉบับ ไปท้ิงในตูจดหมาย ดังน้ันจึงมีงานท่ีตองทํา 3 งาน คือ
ท้ิงจดหมายฉบับท่ี 1 ท้ิงจดหมายฉบับท่ี 2 และทิ้งจดหมายฉบับท่ี 3 โดยกําหนดใหขีดแตละขีดแทนงานแตละงาน

1.  4 ×  4 ×  4 = 64 วิธี

จดหมายฉบับที่ 1 จดหมายฉบับที่ 2 จดหมายฉบับที่ 3
ทิ้งตูไหนก็ไดได 4 ตู ทิ้งตูไหนก็ไดได 4 ตู ทิ้งตูไหนก็ไดได 4 ตู

2.  4 ×  3 ×  2 = 24 วิธี

จดหมายฉบับที่ 1 จดหมายฉบับที่ 2 จดหมายฉบับที่ 3
ทิ้งตูไหนก็ไดได 4 ตู ทิ้งตูที่ไมใช ทิ้งตูที่ไมใช

ตูเดียวกับฉบับที่ 1 ทิ้ง ตูเดียวกับฉบับที่ 1 และ 2 ทิ้ง
จึงเหลือ 3 ตู จึงเหลือ 2 ตู

3.  4 ×  1 ×  1 = 4 วิธี

จดหมายฉบับที่ 1 จดหมายฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3
ทิ้งตูไหนก็ได ทิ้งไดแบบเดียวคือ
ได 4 ตู ตองทิ้งตูเดียวกับฉบับที่ 1
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ตัวอยาง เลขโดด 0, 1, 2, 3, ..., 9 นํามาสรางเลขตามเงื่อนไขท่ีกําหนดให

ใชตัวเลขซ้ํากันได หามใชตัวเลขซ้ํากัน

เลขโดด 0-9 สรางเลข 3 หลัก
วิธีทํา วิธีทํา

 9 ×  10 ×  10 = 900 จํานวน  9 ×  9 ×  8 = 648 จํานวน
   

หลักแรกหามขึ้นตน เปนเลขอะไรก็ไดตั้งแต หลักแรกหาม หลักที่สองหาม หลักสุดทายหาม
ดวย 0 จึงเปนได 0-9 จึงเปนได 10 แบบ ขึ้นตนดวย 0 ใชซํ้ากับหลัก ใชซํ้ากับสองหลัก
9 แบบ จึงเปนได แรก ซ่ึงเลข แรกซ่ึงเลขทั้งหมด

9 แบบ ทั้งหมดมี 10 มี 10 ตัว สองหลัก
ตัวหลักแรก แรกใชไปแลว
ใชไปแลว 1 ตัว อยางละตัวจึงเหลือ 8 ตัว
จึงเหลือ 9 ตัว

เลขโดด 0-9 สรางเลขคู 3 หลัก

วิธีทํา วิธีทํา

 9 ×  10 ×  5 = 450 จํานวน             

หลักแรก เปนเลข เปนเลขคู มีปญหาตองเปนเลข มีปญหาตองเปนเลข
หามขึ้นตน อะไรก็ได คือเลข 0, 2, 4, 6, 8 1-9 0, 2, 4, 6, 8
ดวย 0 ตั้งแต ดังนั้นจึงเปน
จึงเปนได 0-9 ได 5 แบบ หามใชเลขซํ้า
9 แบบ จึงเปนได ลองพิจารณา

10 แบบ

1 2 3 1 2 3
*

1 3 2
*** *

*
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(1-9) (0, 2, 4, 6, 8)

1 .................... 5 แบบ
2 .................... 4 แบบ
3 .................... 5 แบบ
4 .................... 4 แบบ
5 .................... 5 แบบ
6 .................... 4 แบบ
7 .................... 5 แบบ
8 .................... 4 แบบ
9 .................... 5 แบบ

จึงแยกคิดออกเปน 2 กรณี
I 5 แบบ          5 แบบ = 5 × 8 × 5

(1, 3, 5, 7, 9)  = 200
มีเลข 10 ตัว
หามใชซํ้ากับ
หลักแรกและ
หลักทายจึงเหลือ
8 ตัว

II 4 แบบ          4 แบบ = 4 × 8 × 4
(2, 4, 6, 8)  = 128

จึงไดท้ังหมดเทากับ 200 + 128 = 328 จํานวน

2. ความนาจะเปน
การทดลองสุม
การทดลองสุม คือ การทดลองซ่ึงทราบวาผลลัพธอาจจะเปนอะไรไดบาง แตไมสามารถบอกไดอยาง

ถูกตองแนนอนวาในแตละครั้งท่ีทดลองผลที่เกิดขึ้นจะเปนอะไรในบรรดาผลลัพธท่ีอาจเปนไปไดเหลาน้ัน
แซมเปลสเปซ คือ เซตท่ีมีสมาชิกเปนผลลัพธท่ีอาจจะเปนไปไดท้ังหมดของการทดลองสุม โดยใช S แทน

เซตของแซมเปลสเปซ
เหตุการณ คือ สับเซตของแซมเปลสเปซ โดยใช E แทนเซตของเหตุการณ
ความนาจะเปนของเหตุการณ
ถา S เปนแซมเปลสเปซที่มีสมาชิกเปนเซตจํากัดและผลลัพธท่ีจะเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นไดเทาๆ กัน และ E

เปนเหตุการณในแซมเปลสเปซ ใชสัญลักษณ P(E) แทนความนาจะเปนของเหตุการณ E

ดังน้ัน P(E) = n(S)
n(E)

ขอสังเกต ถา E เปนเหตุการณใดๆ แลว 0 ≤ P(E) ≤ 1

* *
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ตัวอยาง กลองใบหนึ่งมีลูกบอลหมายเลข 1, 2, 3 และ 4 อยูอยางละลูก
1. ถาสุมหยิบลูกบอล 2 ลูกพรอมกัน จงหาความนาจะเปนท่ีลูกบอลที่หยิบขึ้นมาจะมีหมายเลขรวมกัน

เทากับ 4
2. ถาสุมหยิบลูกบอล 2 ลูก ทีละลูกโดยไมใสคืน  จงหาความนาจะเปนท่ีลูกบอลที่หยิบขึ้นมาจะมี

หมายเลขรวมกันเทากับ 4
3. ถาสุมหยิบลูกบอล 2 ลูก ทีละลูกโดยใสคืนกอนหยิบครั้งตอไป  จงหาความนาจะเปนท่ีลูกบอลที่จะ

หยิบขึ้นมามีหมายเลขรวมกันเทากับ 4
วิธีทํา 1. โจทยกําหนดใหหยิบลูกบอล 2 ลูกพรอมกัน ดังนั้นลูกบอลที่หยิบขึ้นมาจะมีหมายเลขซ้ํากันไมได
และไมมีลําดับของการหยิบ จะได

S = {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)}
∴  n(S) = 6

เหตุการณท่ีสนใจคือ ลูกบอลที่หยิบขึ้นมามีหมายเลขรวมกันเทากับ 4
E = {(1, 3)}

∴  n(E) = 1
จะได  P(E) = n(S)

n(E)   =  6
1

2. โจทยกําหนดใหหยิบลูกบอล 2 ลูก ทีละลูกโดยไมใสคืน ดังนั้นลูกบอลที่หยิบขึ้นมาจะมีหมายเลขซ้ํา
กันไมได แตในการหยิบทีละลูกจะมีลําดับกอน-หลัง เชน (1, 2), (2, 1) ถือวาเปนคนละแบบกัน จะได

S = {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3)}
 ∴ n(S) = 12

เหตุการณท่ีสนใจ คือ ลูกบอลที่หยิบขึ้นมามีหมายเลขรวมกันเทากับ 4
E = {(1, 3), (3, 1)}

∴ n(E) = 2
จะได  P(E) = n(S)

n(E)   =  12
2   =  6

1

3. โจทยกําหนดใหหยิบลูกบอล 2 ลูกทีละลูกโดยใสคืนกอนหยิบครั้งตอไป ดังน้ันลูกบอลที่หยิบขึ้นมา
อาจมีหมายเลขซ้ํากันได แตในการหยิบทีละลูกจะมีลําดับกอน-หลัง จะได

S = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2),
(3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)}

∴  n(S) = 16
เหตุการณท่ีสนใจ คือ ลูกบอลที่หยิบขึ้นมามีหมายเลขรวมกันเทากับ 4

E = {(1, 3), (2, 2), (3, 1)}
∴  n(E) = 3

จะได  P(E) = n(S)
n(E)   =  16

3
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แนวขอสอบ

1. จากตัวเลข 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 จะสรางจํานวนท่ีมี 3 หลัก โดยแตละหลักมีตัวเลขซํ้ากันไดจากตัวเลข
ขางตน และจํานวนเหลาน้ีหารลงตัวดวย 5 ไดท้ังหมดก่ีจํานวน
1) 30 2) 36 3) 60 4) 72

2. จํานวนวิธีจัดเรียงเลข 3 หลัก ท่ีมีคามากกวา 300 จากเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 โดยท่ีตัวเลขเหลาน้ี
สามารถใชไดเพียงครั้งเดียว
1) 12 2) 24 3) 60 4) 120

3. กลองใบหนึ่งมีลูกบอลอยู 15 ลูก โดยท่ีลูกบอลแตละลูกมีหมายเลขกํากับอยูหนึ่งหมายเลข เปนเลข 1 ถึง
15 สุมหยิบลูกบอลมา 2 ลูก โดยหยิบทีละลูกแบบไมใสคืน จํานวนวิธีท่ีหยิบไดลูกบอลลูกแรกมีหมายเลขซึ่ง
หารดวย 3 ลงตัว และลูกบอลลูกท่ีสองมีหมายเลขซึ่งหารดวย 5 ลงตัวเทากับขอใดตอไปนี้
1) 7 2) 8 3) 14 4) 15

4. สรางเลขสี่หลักโดยใชตัวเลข 6-9 และผลรวมของตัวเลขแตละหลักมีคาเปน 34 จะมีวิธีสรางเทากับขอใด
ตอไปนี้
1) 2 2) 4 3) 6 4) 10

5. กําหนดให วัน หมายถึง วันอาทิตย วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร วันเสาร ความนาจะ
เปนท่ีคน 2 คน จะเกิดวันตางกันมีคาเทากับขอใดตอไปนี้
1) 49

1 2) 7
1 3) 49

6 4) 7
6

6. นาย ก เกิดในเดือนมีนาคม  จงหาความนาจะเปนท่ีวันเกิดของนาย ก ตรงกับวันท่ีท่ีเปนจํานวนเฉพาะ
1) 31

9 2) 31
10 3) 31

11 4) 31
12

7. ในการทําขอสอบ 20 ขอ แบบถูก-ผิด ขอละ 1 คะแนน นักเรียนตองไดคะแนนตั้งแต 60% ขึ้นไปจึงจะถือวา
สอบผานจุดประสงค ดังน้ันโอกาสที่นักเรียนคนหนึ่งจะทําขอสอบนี้ผานเปนเทาใด
1) 20

8 2) 20
9 3) 21

8 4) 21
9

8. ในการเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการอยางละ 1 คน จากผูสมัคร 10 คน ซ่ึงเปนชาย 6 คน
และหญิง 4 คน ความนาจะเปนท่ีจะไดประธานเปนชาย และเลขานุการเปนหญิงเทากับขอใดตอไปนี้
1) 15

4 2) 15
3 3) 5

2 4) 5
1

9. ในการเลือกจํานวนเต็มหนึ่งจากจํานวนเต็มตั้งแต 10 ถึง 59 จะไดความนาจะเปนท่ีเลขจํานวนนั้นหารดวย 7
ลงตัว หรือเปนเลขคี่เทากับขอใดตอไปนี้
1) 0.36 2) 0.50 3) 0.58 4) 0.64
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10. ในการออกรางวัลเลขทายสองตัวของลอตเตอรี่รัฐบาล ความนาจะเปนท่ีรางวัลเลขทายสองตัวมีหลักสิบเปน
เลขท่ีมากกวาหรือเทากับ 7 หรือหลักหนวยเปนเลขท่ีนอยกวาหรือเทากับ 2 มีคาเทากับขอใดตอไปนี้
1) 0.40 2) 0.51 3) 0.54 4) 0.60

11. ลอตเตอรี่ชนิดหนึ่งออกงวดละ 1000 ฉบับ และแตละงวดจะมีเพียง 1 ฉบับเทาน้ันท่ีถูกรางวัล ในงวดหนึ่ง
นาย ก, ข, ค และ ง ซ้ือ 6, 7, 12 และ 15 ฉบับ ตามลําดับ ถา p คือ ความนาจะเปนท่ีท้ัง 4 คนนี้จะไมถูก
รางวัลเลย  จงหาคาของ 1000p

12. จากประวัติของผูปวยของคลินิกแหงหนึ่ง ท่ีปวยเปนโรคหัวใจหรือโรความดันโลหิตสูง ซ่ึงมีจํานวน 50 คน
โดยมีผูปวยเปนโรคหัวใจ 20 คน มีผูปวยท่ีเปนโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง 15 คน ถาสุมหยิบประวัติ
ผูปวย 1 ราย แลวความนาจะเปนท่ีผูปวยจะปวยดวยโรคหัวใจอยางเดียว หรือปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง
อยางเดียวเทากับขอใดตอไปนี้
1) 5

2 2) 5
3 3) 10

7 4) 10
9

13. ผูจัดการฝายบุคคลของบริษัทหนึ่งคิดวาการจําแนกใบสมัครของผูสมัครตามวุฒิ หรือตามประสบการณใน
การทํางานจะเปนประโยชนตอการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนอยางมาก จากใบสมัครตําแหนง
วิศวกรท้ังหมด เขาพบวามีเพียง 10 เปอรเซ็นต เทาน้ันท่ีเปนผูท่ีมีประสบการณแตไมมีปริญญา มี 20
เปอรเซ็นตเปนผูท่ีจบปริญญาแตไมมีประสบการณ มีถึง 80 เปอรเซ็นต ท่ีมีประสบการณหรือมีปริญญา ถา
สุมตัวอยางใบสมัครมา 1 ใบ ขอความตอไปนี้ขอใดถูก
1) ความนาจะเปนท่ีจะไดผูสมัครท่ีมีปริญญาเทากับ 0.70
2) ความนาจะเปนท่ีไดผูท่ีมีประสบการณเทากับ 0.60
3) ความนาจะเปนท่ีจะไดผูสมัครท่ีไมมีปริญญาและมีประสบการณเทากับ 0.20
4) ถูกท้ังขอ 1), 2) และ 3)

14. จากการสํารวจประชากรของหมูบานแหงหนึ่ง ปรากฏวาความนาจะเปนของครอบครัวท่ีทําสวนลําไยเทากับ
0.5 ความนาจะเปนของครอบครัวท่ีทําสวนลิ้นจ่ีเทากับ 0.7 และความนาจะเปนของครอบครัวท่ีทําสวนลําไย
และลิ้นจ่ีเทากับ 0.3 ถาหมูบานแหงน้ีมีประชากรอยู 200 ครอบครัว แลวจํานวนครอบครัวท่ีทําสวนลําไย
หรือสวนลิ้นจ่ีเทากับขอใด
1) 200 ครอบครัว 2) 180 ครอบครัว 3) 140 ครอบครัว 4) 120 ครอบครัว

15. ทอดลูกเตาเท่ียงตรง 2 ลูก ความนาจะเปนท่ีจะไดผลตางของแตมมีคาอยางนอย 4 คือขอใด
1) 36

2 2) 36
3 3) 36

4 4) 36
6

เฉลย

1. 3) 2. 4) 3. 3) 4. 4) 5. 4) 6. 3) 7. 4) 8. 1) 9. 3) 10. 2)
11. 960 12. 3) 13. 4) 14. 2) 15. 4)
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ตัวอยางขอสอบ

1. ขอสอบชุดหนึ่งมี 2 ตอน ตอนที่หนึ่ง มี 5 ขอ ใหเลือกตอบวาจริงหรือเท็จ
ตอนที่สอง มี 5 ขอ เปนขอสอบแบบ 4 ตัวเลือก

ถาตองตอบขอสอบชุดน้ีทุกขอโดยไมเวนแลวจะมีวิธีตอบขอสอบชุดน้ีไดตางๆ กันทั้งหมดเทากับขอใดตอไปนี้
(O-NET 49 / 2 คะแนน)
1) 52 × 54 วิธี 2) 25 × 54 วิธี 3) 25 × 45 วิธี 4) 52 × 45 วิธี

2. ในการออกรางวัลแตละงวดของกองสลาก ความนาจะเปนท่ีรางวัลเลขทาย 2 ตัว จะออกหมายเลขที่มี
หลักหนวยเปนเลขคี่และหลักสิบมากกวาหลักหนวยอยู 1 เทากับขอใดตอไปนี้  (O-NET 49 / 3 คะแนน)
1) 0.04 2) 0.05 3) 0.20 4) 0.25

3. ในการเขียนตัวเลข 3 หลัก จากเลขโดด 1 ถึง 7 โดยท่ีเลขโดดในหลักท้ังสามไมซํ้ากันเลย จะมีวิธีเขียน
ตัวเลขเหลาน้ีท่ีแสดงจํานวนคี่ไดก่ีวิธี  (O-NET 49 / 2 คะแนน)

4. มีกลอง 2 ใบ แตละใบมีลูกบอลหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 อยูอยางละลูก ถาสุมหยิบลูกบอล 2 ลูก จากกลอง
ท้ังสองใบนี้ กลองละลูก แลวความนาจะเปนท่ีจะไดลูกบอลหมายเลขตางกันเทากับเทาใด
(O-NET 49 / 2 คะแนน)

5. จากการสํารวจนักเรียนกลุมหนึ่งจํานวน 100 คน ไดขอมูลวามีนักเรียนท่ีสวมรองเทาขนาดตางๆ ดังน้ี

เบอรรองเทา จํานวนนักเรียน
5 3
6 12
7 35
8 27
9 16
10 7

รวม 100 คน

เมื่อเลือกนักเรียน 1 คน จากนักเรียนกลุมน้ี ความนาจะเปนท่ีจะเลือกไดนักเรียนสวมรองเทาเบอร 6 หรือ
เบอร 7 เทากับเทาใด  (O-NET 49 / 2 คะแนน)

6. ความนาจะเปนท่ีรางวลัเลขทาย 2 ตวั ของสลากกนิแบงรฐับาลจะออกเลขทัง้สองหลกัเปนเลขเดยีวกันเทากับ
ขอใดตอไปนี้  (O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) 10

1 2) 10
2 3) 9

1 4) 9
2
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7. โยนลูกเตา 3 ลูก ความนาจะเปนท่ีลูกเตาจะขึ้นแตมค่ีอยางนอย 1 ลูก เทากับขอใดตอไปนี้
(O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) 3

2 2) 8
5 3) 4

3 4) 8
7

8. จากการสํารวจนักเรียนหองหนึ่ง จํานวน 30 คน พบวา มีนักเรียนไมชอบรับประทานปลา 12 คน และชอบ
รับประทานปลาหรือกุง 23 คน ถาสุมนักเรียนมา 1 คน ความนาจะเปนท่ีจะไดนักเรียนท่ีชอบรับประทานกุง
เพียงอยางเดียวมีคาเทากับขอใดตอไปนี้  (O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) 6

1 2) 5
1 3) 5

2 4) 5
3

9. แผนภาพ ตน-ใบ ของขอมูลแสดงน้ําหนัก (กิโลกรัม) ของนักเรียนกลุมหนึ่งเปนดังน้ี

4 2 1 0
5 0 8 3 2 2
6 0 3 1 4

เมือ่สุมเลอืกนกัเรยีนมา 1 คน จากกลุมน้ี ความนาจะเปนท่ีจะไดนักเรยีนท่ีมนํ้ีาหนกันอยกวาฐานนยิมของกลุม
มีคาเทากับขอใดตอไปนี้  (O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) 4

1 2) 3
1 3) 12

5 4) 2
1

เฉลย

1. 3) 2. 1) 3. 120 4. 0.8 5. 0.47 6. 1) 7. 4) 8. 1) 9. 2)
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สถิติ

1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เปนการวิเคราะหเพ่ือทราบลักษณะโดยรวมของขอมูลนั้นๆ ซ่ึงการวิเคราะห

ขอมูลเบื้องตนจะเกี่ยวของกับการแจกแจงความถี่ของขอมูล การหาคากลางของขอมูล และการหาคาการกระจาย
ของขอมูล

2. การแจกแจงความถี่ของขอมูล
การแจกแจงความถ่ี เปนวิธีการทางสถิติอยางหนึ่งท่ีใชในการจัดขอมูลท่ีมีอยูหรือขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได

ใหอยูเปนพวกๆ เพ่ือความสะดวกในการนําเสนอขอมูลและวิเคราะหขอมูลเหลานั้น

ตัวอยางตารางแจกแจงความถี่

อันตรภาคช้ัน ความถ่ี ความถ่ีสะสม ความถ่ีสัมพัทธ
รอยละของความถี่

สัมพัทธ
ความถ่ีสะสม
สัมพัทธ

รอยละของความถี่
สะสมสัมพัทธ

1 - 5 2 2 20
2  = 0.1 0.1 × 100 = 10 20

2  = 0.1 0.1 × 100 = 10

6 - 10 5 7 20
5  = 0.25 0.25 × 100 = 25 20

7  = 0.35 0.35 × 100 = 35

11 - 15 3 10 20
3  = 0.15 0.15 × 100 = 15 20

10  = 0.5 0.5 × 100 = 50

16 - 20 2 12 20
2  = 0.1 0.1 × 100 = 10 20

12  = 0.6 0.6 × 100 = 60

21 - 25 4 16 20
4  = 0.2 0.2 × 100 = 20 20

16  = 0.8 0.8 × 100 = 80

26 - 30 4 20 20
4  = 0.2 0.2 × 100 = 20 20

20  = 1 1 × 100 = 100
รวม N = 20 1 100

สิ่งท่ีควรรูจากตารางแจกแจงความถี่
- อันตรภาคชั้น คือ ชวงคะแนนตางๆ เชน 1-5, 6-10 ฯลฯ

- ขอบลาง = 2
คะแนนนอยท่ีสุดของช้ันน้ัน + คะแนนมากท่ีสุดในช้ันท่ีคะแนนต่ํากวา 1 ช้ัน

เชน ขอบลางของอันตรภาคชั้น 6 - 10 คือ 2
56 +  = 5.5

- ขอบบน = 2
คะแนนมากท่ีสุดของช้ันน้ัน + คะแนนนอยท่ีสุดในช้ันท่ีคะแนนสูงกวา 1 ช้ัน

เชน ขอบบนของอันตรภาคชั้น 6 - 10 คือ 2
1110 +  = 10.5
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- ความกวางของอันตรภาคชั้น = ขอบบน - ขอบลาง
เชน ความกวางของอันตรภาคชั้น 6 - 10 คือ 10.5 - 5.5 = 5

- จุดก่ึงกลางช้ัน = 2
ขอบบน + ขอบลาง  = 2

ดของช้ันคะแนนต่ําสุดของช้ันคะแนนสูงสุ +

เชน จุดก่ึงกลางของอันตรภาคชั้น 6 - 10 คือ 2
5.510.5 +  = 8

- ความถ่ี คือ ตัวเลขท่ีแสดงจํานวนขอมูลในแตละอันตรภาคชั้น
- ความถ่ีสะสม คือ ผลรวมของความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นกับความถ่ีของอันตรภาคชั้นท่ีมีชวง-

คะแนนต่ํากวาท้ังหมด

- ความถ่ีสัมพัทธ = 
จํานวนขอมูลท้ังหมด

ความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้น

- รอยละของความถี่สัมพัทธ = ความถ่ีสัมพัทธ × 100%

- ความถ่ีสะสมสัมพัทธ = 
จํานวนขอมูลท้ังหมด

ความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นนั้น

- รอยละของความถี่สะสมสัมพัทธ = ความถ่ีสะสมสัมพัทธ × 100%

3. การแจกแจงความถี่โดยใชกราฟ
โดยทั่วไปการใชกราฟแสดงการแจกแจงความถ่ีของตัวแปรสามารถทําใหเห็นการกระจายของขอมูลไดชัด

เจนกวาการดูจากตารางแจกแจงความถี่ กราฟท่ีใชแสดงการแจกแจงความถี่ ไดแก
1. ฮีสโทแกรม
2. แผนภาพตน-ใบ

4. การวัดคากลางของขอมูล
คากลางของขอมูล คือ ตัวแทนของขอมูลท้ังหมดท่ีสามารถจะนําไปใชในการวิเคราะห
ในการหาคากลางของขอมูลมีวิธีหาไดหลายวิธี แตละวิธีตางก็มีท้ังขอดีและขอเสีย และมีความเหมาะสมใน

การนําไปใชไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูลและวัตถุประสงคของผูใชขอมูลชนิดน้ันๆ คากลางของขอมูล
ท่ีนิยมใชมีอยู 3 ชนิด คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม
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1. คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x )

คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) วิธีทํา
1. ขอมูลท่ีไมแจกแจงความถี่ สูตร  x  = N

x∑

ตัวอยาง  จงหา x  จากขอมูล 2, 3, 3, 3, 4, 8, 10, 15

วิธีทํา  x  = N
x∑

            = 8
1510843332 +++++++

            = 8
48   =  6

2. ขอมูลท่ีแจกแจงความถี่ สูตร  x  = N
fx i∑

ตัวอยาง  จงหา x  จากตารางแจกแจงความถี่ท่ีกําหนดให
คะแนนสอบ จํานวนนักเรียน

1-5
6-10

11-15
16-20
21-25
26-30

2
5
3
2
4
4

วิธีทํา

ixคะแนนสอบ จํานวนนักเรียน

1-5
6-10

11-15
16-20
21-25
26-30

2
5
3
2
4
4

จุดก่ึงกลางช้ัน (   )

3
8
13
18
23
28

6
40
39

112

36
92

N = 20 325 fx i =∑

ifx

 ∴ x    = N
fx i∑

          = 20
325  = 16.25
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3. คุณสมบัติของคาเฉลี่ย
   เลขคณิต

1. Σ(x - a)2 มีคานอยท่ีสุด เมื่อ a = x
2. Σ(x - a) = 0 เมื่อ a = x
3. Σx = N x
4. คาเฉลี่ยเลขคณิตถวงนํ้าหนัก

   x  = w...ww
wx...wxwx

n21
nn2211

+++
+++

5. คาเฉลี่ยเลขคณิตรวม

   รวมx  = N...NN
Nx...NxNx

n21
nn2211

+++
+++

ตัวอยาง นักเรยีนหองหนึง่มนัีกเรยีนชาย 20 คน และะนกัเรยีนหญิง 30 คน
   โดยนกัเรยีนชายสงูเฉลีย่ 172 เซนตเิมตร และนกัเรยีนหญิงสงูโดย

เฉลีย่ 152 เซนตเิมตร  จงหาความสูงเฉลี่ยของนักเรียนหองนี้

วิธีทํา x รวม =
21

2211
NN

NxNx
+
+

= 3020
152(30)172(20)

+
+

                = 50
45603440 +

                = 50
8000  = 160

ดังน้ัน ความสูงเฉลี่ยของนักเรียนหองนี้เทากับ 160 เซนติเมตร
4. ขอดี 1. การคํานวณหาไมยุงยากและสามารถใชเครื่องคิดเลขชวยการคํานวณได

2. ใชขอมูลทุกตัว
3. เปนท่ีแพรหลาย และสวนใหญใชเปนคากลางของขอมูล

5. ขอเสีย 1. ใชเฉพาะในกรณีท่ีขอมูลเปนขอมูลในเชิงปริมาณเทาน้ัน
2. คาท่ีคํานวณไดไมจําเปนตองเปนคาของขอมูลตัวใดตัวหนึ่งเสมอไป
3. ถามขีอมลูในชุดท่ีแตกตางจากขอมลูตวัอืน่มากจะมผีลตอคาเฉลีย่เลขคณติของ
   ขอมูลชุดน้ี
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2. มัธยฐาน (Med) คือ คาของขอมลูท่ีมตีาํแหนงอยูก่ึงกลางระหวางขอมลูท้ังหมด เมือ่ไดเรยีงขอมลูจากนอย
ไปมาก

มัธยฐาน (Med) วิธีทํา
1. ขอมูลท่ีไมแจกแจงความถ่ี 1. เรียงลําดับขอมูลจากนอยไปมาก

2. หาตําแหนงของมัธยฐาน = 2
1N +

3. หาคามัธยฐานจากตําแหนงตามขอ 2.
ตัวอยาง  จงหามธัยฐานจากขอมลู 2, 3, 3, 3, 4, 8, 10, 15
วิธีทํา  1. เรียงขอมูล 2, 3, 3, 3, 4, 8, 10, 15
        2. หาตําแหนงของมัธยฐาน = 2

18 +  = 4.5

        3. หาขอมูลในตําแหนงท่ี 4.5
          ∴ มัธยฐาน = 2

43 +  = 3.5

2. ขอมูลท่ีแจกแจงความถ่ี เกินขอบเขตเนื้อหา O-NET
3. คุณสมบัติของมัธยฐาน 1. Σ|x - a| มีคานอยท่ีสุด เมื่อ a = มัธยฐาน
4. ขอดี 1. จะเปนคาของขอมูล ถามีขอมูลเปนจํานวนคี่
5. ขอเสีย 1. ใชไดในกรณีท่ีขอมูลเชิงปริมาณเทาน้ัน

2. ถามีขอมูลเปนจํานวนมาก การจัดเรียงขอมูลจะทําไดคอนขางยาก
3. จะไมใชคาท่ีแทจริงของขอมูล ถาจํานวนขอมูลเปนจํานวนคู

3. ฐานนิยม (Mode) คือ คาของขอมูลท่ีมีความถ่ีสูงสุด

ฐานนิยม (Mode) วิธีทํา
1. ขอมูลท่ีไมแจกแจงความถ่ี ฐานนิยม คือ ขอมูลตัวท่ีซํ้ากันมากท่ีสุด ซ่ึงอาจมีหลายคาหรือไมมีเลยก็ได

ตัวอยาง  จงหาฐานนิยม จากขอมูล 2, 3, 3, 3, 4, 8, 10, 15
วิธีทํา  3 เปนขอมูลท่ีมีความถ่ีสูงสุด
        ∴ ฐานนิยม  =  3

2. ขอมูลท่ีแจกแจงความถ่ี เกินขอบเขตเนื้อหา O-NET
หมายเหตุ ถาขอสอบถามจะถามวาขอมูลสวนใหญอยูในชวงใด

ใหตอบชวงอันตรภาคชั้นท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด
3. ขอดี 1. ใชไดกับขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

2. หาไดไมยากโดยการนับจํานวนขอมูลท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุด
3. สามารถหาไดงายจากตารางแจกแจงความถี่ แผนภูมิแทง แผนภูมิรูปภาพ
และแผนภูมิวงกลม

4. ขอเสีย 1. คาท่ีไดมักจะไมคอยมีความหมาย ถาขอมูลมีจํานวนนอย
2. ขอมูลบางชุดอาจจะมีฐานนิยมมากกวา 1 คา หรือขอมูลบางชุดอาจจะไมมี
ฐานนิยมก็ได
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5. การวัดการกระจายขอมูล
คาวัดการกระจายเปนคาสถิติท่ีอธิบายถึงการกระจายของขอมูลในชุดขอมูล ซ่ึงการวัดการกระจายนี้อาจ

ทําไดหลายลักษณะดวยกันท่ีสําคัญ คือ การวัดการกระจายดวยพิสัย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน
การวัดการกระจายมีความสําคัญ ในลักษณะท่ีทําใหตัดสินใจเก่ียวกับความเช่ือถือไดของคาวัดแนวโนมสูสวนกลาง
ไดดีมากขึ้น การวัดการกระจายที่สําคัญ คือ

1. พิสัย คือ คาท่ีใชวัดการกระจายที่ไดจากผลตางระหวางขอมูลท่ีมีคาสูงสุดและขอมูลท่ีมีคาต่ําสุด

พิสัย  =  Xmax - Xmin

การวัดการกระจายโดยใชพิสัยมีขอดีท่ีสามารถหาไดสะดวกและรวดเร็ว แตก็มีขอเสียเพราะการวัดการ
กระจายโดยใชพิสัย เปนวิธีวัดการกระจายอยางคราวๆ โดยหาไดจากการใชขอมูลเพียงสองคาเทาน้ัน คาอื่นๆ
ของขอมูลไมไดถูกนํามาใชในการคํานวณเลย

2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวัดการกระจายของขอมูลโดยใชสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปนวิธีการวัดการกระจายที่ใชขอมูลทุกคา

มาคํานวณโดยหาไดจากสูตร คือ

S  =  N
)x (x

N

1  i
2

i∑
=

-

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีสมบัติที่สําคัญ ดังน้ี
1. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเปนบวกเสมอ และมีหนวยเดียวกับคาของขอมูล
2. ถาขอมูลทุกตัวมีคาเทากันหมด จะไดวาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0
3. ถาคํานวณหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชคากลางของขอมูลชนิดอื่นท่ีไมใชคาเฉลี่ยเลขคณิต คาของ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่ไดจะมีคามากกวาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่ใชคาเฉลี่ยเลขคณิตเสมอ
4. กําลังสองของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เรียกวา ความแปรปรวน เขียนแทนดวยสัญลักษณ S2 และ

S2 =  N
)x  (x

N

1  i
2

i∑
=

-
 โดยคาความแปรปรวนไมมีหนวย
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6. ความสัมพันธระหวางการแจกแจงความถี่ คากลาง และการ-
กระจายของขอมูล
ลักษณะของการกระจายของขอมูลอาจแบงได 3 แบบ คือ

1. การกระจายแบบสมมาตร

= Med = ModeX  

2. การกระจายทีเ่บทางขวา

Mode < Med < X    

3. การกระจายทีเ่บทางซาย

< Med < ModeX

7. การวัดตําแหนงของขอมูล
ควอรไทล (Q) คือ ตําแหนงขอมูลท่ีแบงขอมูลออกเปน 4 สวนเทาๆ กัน เมื่อเรียงขอมูลจากนอยไปหามาก
เดไซล (D) คือ ตําแหนงขอมูลท่ีแบงขอมูลออกเปน 10 สวนเทาๆ กัน เมื่อเรียงขอมูลจากนอยไปหามาก
เปอรเซ็นไทล (P) คือ ตําแหนงขอมูลท่ีแบงขอมูลออกเปน 100 สวนเทาๆ กัน เมื่อเรียงขอมูลจากนอยไป

หามาก
การหาควอรไทล เดไซล และเปอรเซ็นไทลของขอมูลที่ไมแจกแจงความถี่
วิธีการหาเหมือนกับการหามัธยฐานของขอมูลท่ีไมแจกแจงความถ่ี กลาวคือ
1. เรียงลําดับขอมูลจากนอยไปมาก
2. หาตําแหนง

ตําแหนง Qr = 4
1)r(N +

Dr = 10
1)r(N +

Pr = 100
1)r(N +

3. หาคาท่ีตองการจากตําแหนงท่ีหาไดในขอ 2.

8. แผนภาพกลอง
แผนภาพกลอง เปนการนาํขอมลูท่ีมคีาต่าํสุด ขอมลูท่ีมคีาสูงสุด ควอรไทลท่ี 1 ควอรไทลท่ี 2 และควอรไทล

ท่ี 3 มาสรางเปนแผนภาพ จากแผนภาพกลองจะทําใหเราทราบถึงลักษณะการกระจายของขอมูลได
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แนวขอสอบ

1. แผนภาพตน-ใบ แสดงคะแนนสอบขอเขียน ดังน้ี

2 9
3 0 4 9
4 0 7 9
5 0 0 1 2 2 3 4 4 4 4 5 6 7 8 8 9
6 0 1 3 4 4 9 9 9
7 0 1

บรษัิทตองการคัดเลือกผูท่ีคะแนนสงูกวาเปอรเซ็นไทลท่ี 60 ไวสอบสมัภาษณ  จงหาคะแนนสงูสุดของผูท่ีไม
ผานการคัดเลือก
1) 55 2) 56 3) 57 4) 58

2. คะแนนสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนหองหนึ่ง จํานวน 27 คน เรียงจากนอยไปมากเปนดังน้ี
18 22 32 33 33 36 37 38 42 44
44 47 48 51 51 54 56 56 60 67
72 72 83 84 84 93 94

จงหาวานักเรียนจะตองสอบไดก่ีคะแนนจึงจะมีผูท่ีสอบไดคะแนนมากกวาอยูประมาณ 7 ใน 10
3. ในการสอบครั้งหน่ึง คะแนนสอบของนาย ก เทากับ 70 คะแนน ปรากฏวาตรงกับเปอรเซ็นไทลท่ี 75  จงหา

วาผูเขาสอบครั้งน้ีก่ีคนท่ีมีคะแนนนอยกวาหรือเทากับ 70 คะแนน ถาในการสอบครั้งน้ีมีผูเขาสอบท้ังหมด
59 คน

4. ให  x1, x2, ..., x10  เปนขอมลู 10 จํานวนดงัน้ี 2, 4, 6, 7, a, b, 12, 12, 12, 19 โดยท่ี a, b เปนจํานวนจรงิ
ซ่ึง a ≠ b ถาฐานนิยมของขอมูลชุดน้ีเทากับ b และคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลชุดน้ีเทากับ 9.5 แลว

∑
=

10

1i
i |c  x| -  มีคานอยท่ีสุด เมื่อ c มีคาเทากับเทาใด

1) 9 2) 9.5 3) 10 4) 10.5
5. กําหนดให  x1, x2, ..., x10  มีคาเปน 5, 6, a, 7, 10, 15, 5, 10, 10, 9 ตามลําดับ โดยท่ี a < 15 ถาพิสัย

ของขอมูลชุดน้ีเทากับ 12

b เปนจํานวนจริงท่ีทําให ∑
=

10

1i
2

i  b) (x -  มีคานอยท่ีสุด และ

c เปนจํานวนจริงท่ีทําให ∑
=

10

1i
i |c  x| -  มีคานอยท่ีสุด แลว a + b + c มีคาเทาใด
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6. ขอมูลชุดหน่ึงมี 4 จํานวน เรียงจากนอยไปมากดังน้ี
x1 ≤ x2 ≤ x3 ≤ x4  โดยท่ี  x1 = 3

ถาขอมูลชุดน้ีมีมัธยฐานเทากับฐานนิยม เทากับ 5 และ ∑
=

4

1i
2a) (x  -  มีคานอยท่ีสุดเมื่อ a = 5.5 แลว พิสัย

ของขอมูลชุดน้ีเทากับเทาใด
1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

7. ในการสอบครั้งหน่ึงมีผูเขาสอบ 3 คน ปรากฏวา คาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 67 มัธยฐานเทากับ 65 และพิสัย
เทากับ 16  จงหาวาผูท่ีสอบไดคะแนนสูงสุดไดคะแนนเทากับเทาใด

8. นักเรียนกลุมหน่ึงมีอายุ 14, 15, 15, 14, 13, 16 และ x ป อีก 2 ปขางหนาอายุเฉลี่ยของนักเรียนกลุมน้ี
เทากับ 16 ป  จงหาวา x ตรงกับขอใด
1) 11 2) 13 3) 23 4) 25

9. คาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียน 10 คน เทากับ 72 คะแนน ถาคะแนนของนักเรียน 8 คน
เปนดังน้ี 39, 46, 54, 70, 83, 86, 93, 99 สวนคะแนนของนักเรียน 2 คน ครูทําหาย แตปรากฏวานักเรียน
2 คนนี้มีคะแนนตางกัน 4 คะแนน ดังน้ันมัธยฐานของคะแนนสอบของนักเรียน 10 คนนี้เทากับเทาใด
1) 69 2) 72.5 3) 75 4) 76.5

10. ขอมูลชุดหน่ึงมี 10 จํานวน เมื่อเรียงขอมูลจากนอยท่ีสุดไปหาคามากท่ีสุด ไดคาของขอมูลตําแหนงท่ี 6 เปน
55 และคํานวนคาเฉลี่ยเลขคณิตไดเทากับ 60 คามัธยฐานเทากับ 50 ตอมาพบวามีการบันทึกขอมูลผิดพลาด
โดยคาของขอมลูในตาํแหนงท่ี 6 ท่ีแทจรงิเปน 60 ถาแกขอมลูใหถูกตองแลว ผลตางระหวางคาเฉลีย่เลขคณติ
และคามัธยฐานของขอมูลชุดน้ีท่ีถูกตอง มีคาเทากับเทาใด
1) 5 2) 7 3) 8 4) 10

11. ในการคํานวณคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลชุดหน่ึง ปรากฏวาไดผลลัพธเปน 9 แตตอมาตรวจพบวามีขอมูล
ตัวหน่ึงผิด คือ 1.0 ถูกอานผิดเปน 10 จึงคํานวณใหม และไดคาเฉลี่ยเลขคณิตเปน 8.91  จงหาจํานวน
ขอมูลท้ังหมดขอมูลชุดน้ีวามีก่ีจํานวน
1) 50 2) 100 3) 150 4) 200

12. สมศรีซ้ือเงาะ 5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 15 บาท มังคุด 6 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 20 บาท ทุเรียน
9 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 25 บาท สมศรีซ้ือผลไมโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละเทาใด
1) 21 บาท 2) 22 บาท 3) 23 บาท 4) 24 บาท

13. ครูคณิตศาสตรไดรายงานผลการสอบยอยของนักเรียน 3 กลุม ดังน้ี

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3
คะแนนเฉลี่ย 15 12 13
จํานวนนักเรียน 10 8 x

ถาคะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตรเทากับ 13.4 จํานวนนักเรียนกลุมท่ี 3(x) มีคาเทากับเทาใด
1) 8 2) 10 3) 12 4) 14
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14. บริษัทแหงหน่ึงจําแนกลูกจางเปน 2 กลุม คือ คนงานและพนักงาน โดยท่ีคนงานมีคาจางรายวันเฉลี่ย 120
บาทตอคน พนักงานมีคาจางรายวันเฉลี่ย 440 บาทตอคน ถาจํานวนคนงานเปน 3 เทาของจํานวนพนักงาน
แลวลูกจางของบริษัทน้ีมีคาจางรายวันเฉลี่ยตอคนเทากับเทาใด
1) 200 2) 266 3) 288 4) 360

15. คาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหองหนึ่งเปน 43 คะแนน ถาคิดคาเฉลี่ยเลข-
คณติของคะแนนสอบของนกัเรยีนชายและหญิงแยกกันจะไดเปน 45 และ 40 คะแนน ตามลําดับ แลวอัตรา-
สวนระหวางจํานวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเทากับเทาใด
1) 2 : 3 2) 2 : 5 3) 3 : 2 4) 3 : 5

16. จากขอมูลในตารางตอไปนี้

จํานวนวันที่หยุด จํานวนนักเรียน
0-2 8
3-5 12
6-8 10
9-11 0
12-14 10

จงหาคาเฉลี่ยเลขคณิต
17. ในการช่ังนํ้าหนักกระเปาเดินทาง 4 ใบ ปรากฏวาไดนํ้าหนักเปน 15.5, 14.8, 14.5 และ 15.2 กิโลกรัม ถา

ช่ังนํ้าหนักกระเปาเดินทาง 4 ใบน้ีรวมกับกระเปาเดินทางอีกใบหนึ่งไดคาเฉลี่ยเลขคณิตของนํ้าหนักของ
กระเปา 5 ใบน้ีเปน 16 กิโลกรัม แลวมัธยฐาน และความแปรปรวนของน้ําหนักของกระเปาเดินทางท้ัง 5 ใบ
น้ีมีคาเทากับเทาใด
1) 15, 4.58 2) 15.2, 4.58 3) 15, 4.116 4) 15.2, 4.116

18. ขอมูลชุดหน่ึงประกอบดวยคาสังเกต 6, 5, 4, 3, 7, 3, 4 และ a ถา ∑
=

8

1i
2

i M)  (x -  มีคานอยท่ีสุด เมื่อ     

M = 4 แลว ความแปรปรวนของขอมูลชุดน้ีมีคาเทากับเทาใด

19. ขอมูลชุดหน่ึงมี 5 จํานวน มีฐานนิยม มัธยฐาน และคาเฉลี่ยเลขคณิตเปน 15, 16 และ 17 ตามลําดับ และ
พิสัยของขอมูลชุดน้ีเทากับ 5 ความแปรปรวนของขอมูลชุดน้ีเทากับเทาใด
1) 5

31 2) 5
24 3) 5

22 4) 5
19
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20. กําหนดให ขอมูลชุดท่ี 1 คือ -2, 3, -2, -1, 6, 4, -5, 7
ขอมูลชุดท่ี 2 คือ y1, y2, ..., y8

และ yi = axi เมื่อ xi เปนขอมูลในชุดท่ี 1 โดยท่ี a < -1
จงพิจารณาขอความตอไปนี้

ก. คาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลชุดท่ี 1 มากกวาคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลชุดท่ี 2
ข. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลชุดท่ี 1 มากกวาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลชุดท่ี 2

ขอใดตอไปนีถู้ก
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

เฉลย

1. 3) 2. 39.6 3. 45 4. 4) 5. 19 6. 4) 7. 76 8. 1) 9. 3) 10. 3)
11. 2) 12. 1) 13. 3) 14. 1) 15. 3) 16. 6.4 17. 4) 18. 4 19. 3) 20. 2)
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ตัวอยางขอสอบ

1. ถาขอมูลชุดหน่ึงประกอบดวย 10, 12, 15, 13 และ 10 ขอความในขอใดตอไปนี้เปนเท็จ สําหรับขอมูลชุดน้ี
(O-NET 49 / 2 คะแนน)
1) มัธยฐาน เทากับ 12 2) ฐานนิยม นอยกวา 12
3) ฐานนิยม นอยกวา คาเฉลี่ยเลขคณิต 4) คาเฉลี่ยเลขคณิต มากกวา 12

2. เมื่อพิจารณาผลการสอบวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 39 คน พบวาเปอรเซ็นไทลท่ี 25 ของคะแนนสอบ
เทากับ 35 คะแนน และมีนักเรียน 30 คน ไดคะแนนนอยกวาหรือเทากับ 80 คะแนน ถามีนักเรียนท่ีสอบได
35 คะแนนเพียงคนเดียว แลวจํานวนนักเรียนท่ีสอบไดคะแนนในชวง 35-80 คะแนน เทากับขอใดตอไปนี้
(O-NET 49 / 2 คะแนน)
1) 18 คน 2) 19 คน 3) 20 คน 4) 21 คน

3. ตารางแสดงนํ้าหนักของนักเรียนจํานวน 50 คน เปนดังน้ี

น้ําหนัก (กิโลกรัม) จํานวน (คน)
30-39 4
40-49 5
50-59 13
60-69 17
70-79 6
80-89 5

ขอสรุปในขอใดตอไปนีไ้มถูกตอง  (O-NET 49 / 3 คะแนน)
1) นักเรียนกลุมน้ีสวนใหญมีนํ้าหนัก 60-69 กิโลกรัม
2) นักเรียนท่ีมีนํ้าหนักต่ํากวา 50 กิโลกรัม มี 9 คน
3) นักเรียนท่ีมีนํ้าหนักในชวง 50-59 กิโลกรัม มี 26%
4) นักเรียนท่ีมีนํ้าหนักมากกวา 80 กิโลกรัม มี 10%

4. ครอบครัวหน่ึงมีบุตร 4 คน บุตร 2 คนมีนํ้าหนักเทากันและมีนํ้าหนักนอยกวาบุตรอีก 2 คน ถานํ้าหนักของ
บุตรท้ัง 4 คนมีคาฐานนิยม มัธยฐาน และพิสัยเทากับ 45, 47.5 และ 7 กิโลกรัมตามลําดับ แลวคาเฉลี่ย
เลขคณิตของนํ้าหนักของบุตรท้ัง 4 คน มีคาเทากับขอใดตอไปนี้  (O-NET 49 / 3 คะแนน)
1) 46 กิโลกรัม 2) 47 กิโลกรัม 3) 48 กิโลกรัม 4) 49 กิโลกรัม

5. ถาในป พ.ศ. 2547 คาเฉลี่ยเลขคณิตของอายุพนักงานของบริษัทแหงหน่ึงเทากับ 23 ป ในปตอมาบริษัทได
รับพนักงานเพ่ิมข้ึนอีก 20 คน ทําใหคาเฉลี่ยเลขคณิตของอายุพนักงานในป พ.ศ. 2548 เทากับ 25 ป และ
ผลรวมของอายุของพนักงานเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2547 อีก 652 ป เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2548 บริษัทแหงน้ีมี
พนักงานท้ังหมดจํานวนเทากับขอใดตอไปนี ้ (O-NET 49 / 3 คะแนน)
1) 76 คน 2) 96 คน 3) 326 คน 4) 346 คน
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6. ถานํ้าหนัก (คิดเปนกิโลกรัม) ของนักเรียน 2 กลุม กลุมละ 6 คน เขียนเปนแผนภาพ ตน-ใบ ไดดังน้ี

นักเรียนกลุมท่ี 1 นักเรียนกลุมท่ี 2
8 6 4 3 4 9
8 6 6 4 2 2 4

5 0

ขอสรุปในขอใดตอไปนี้ถูกตอง  (O-NET 49 / 3 คะแนน)
1) นํ้าหนักเฉลี่ยของนักเรียนกลุมท่ี 2 มากกวานํ้าหนักเฉลี่ยของนักเรียนกลุมท่ี 1
2) ฐานนิยมของนํ้าหนักของนักเรียนกลุมท่ี 2 มากกวาฐานนิยมของนํ้าหนักของนักเรียนกลุมท่ี 1
3) มัธยฐานของน้ําหนักของนักเรียนกลุมท่ี 2 มากกวามัธยฐานของน้ําหนักของนักเรียนกลุมท่ี 1
4) มัธยฐานของน้ําหนักของนักเรียนท้ังหมด มากกวามัธยฐานของน้ําหนักของนักเรียนกลุมท่ี 1

7. มีขอมูล 5 จํานวนซ่ึงเรียงจากนอยไปมาก คือ  x1, x2, x3, x4, x5  โดยมี  x1 = 7  คาเฉลี่ยเลขคณิต
เทากับ x  และความแปรปรวนเทากับ 16 ถากําหนดตารางแสดงคาของ xi - x  ดังน้ี

i xi - x
1 7 - x
2 -3
3 -1
4 3
5 6

แลวคาของ x  เทากับขอใดตอไปนี ้ (O-NET 49 / 3 คะแนน)
1) 10 2) 10.5 3) 12 4) 12.5

8. จากแผนภาพกลองของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน จําแนกตามเพศเปนดังน้ี

คะแนนสอบของนักเรียนหญิง
คะแนนสอบของนักเรียนชาย

100คะแนนสอบ0

ขอสรุปในขอใดตอไปนีถู้กตอง  (O-NET 49 / 3 คะแนน)
1) คะแนนสอบเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชายสูงกวาคะแนนสอบเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน

หญิง
2) คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชายมีการกระจายเบขวา
3) คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหญิงมีการกระจายมากกวาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรของ 

นักเรียนชาย
4) คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหญิงมีการกระจายเบขวา
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9. ขอมูลชุดหน่ึงมี 10 จํานวนประกอบดวยจํานวนตอไปนี้
4, 8, 8, 9, 14, 15, 18, 18, 22, 25

ควอรไทลท่ีสามของขอมูลชุดน้ีมีคาเทากับเทาใด  (O-NET 49 / 2 คะแนน)
10. ขอมูลชุดหน่ึงประกอบดวย 19 จํานวน ตอไปนี้

6 8 9 12 12 15 15 16 18 19
20 20 21 22 23 24 25 30 30

ควอรไทลท่ี 3 มีคาตางจากเปอรเซ็นไทลท่ี 45  เทากับขอใดตอไปนี้  (O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) 4 2) 5 3) 6 4) 7

11. ผลการสอบวิชาคณิตศาสตรของนายคณิต ในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เปนดังน้ี

รหัสวิชา ค41101 ค42101 ค41102 ค41202
จํานวนหนวยกิต 1 1.5 1 1.5

เกรด 2.5 3 3.5 2

เกรดเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตรของนายคณิต ในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  เทากับขอใดตอไปนี้
(O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) 2.60 2) 2.65 3) 2.70 4) 2.75

12. อายุเฉลี่ยของคนกลุมหน่ึงเทากับ 31 ป ถาอายุเฉลี่ยของผูหญิงในกลุมน้ีเทากับ 35 ป และอายุเฉลี่ยของ
ผูชายในกลุมน้ีเทากับ 25 ป แลว อัตราสวนระหวางจํานวนผูหญิงตอจํานวนผูชายในกลุมเทากับขอใดตอไปนี้
(O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) 2 : 3 2) 2 : 5 3) 3 : 2 4) 3 : 5

13. ความสัมพันธระหวางกําไร (y) และราคาทุน (x) ของสินคาในรานแหงหน่ึงเปนไปตามสมการ y = 2x - 30
ถาราคาทุนของสินคา 5 ชนิด คือ 31, 34, 35, 36 และ 39 บาท แลว คาเฉลี่ยเลขคณิตของกําไรในการขาย
สินคา 5 ชนิดน้ี เทากับขอใดตอไปนี ้ (O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) 25 บาท 2) 30 บาท 3) 35 บาท 4) 40 บาท

14. ตารางแจกแจงความถ่ี แสดงจํานวนนักเรียนในชวงอายุตางๆ ของนักเรียนกลุมหน่ึงเปนดังน้ี

ชวงอายุ (ป) ความถี่ (คน)
1-5
6-10
11-15
16-20

4
9
2
5

อายุเฉลี่ยของนักเรียนกลุมน้ี เทากับขอใดตอไปนี ้ (O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) 9 ป 2) 9.5 ป 3) 10 ป 4) 10.5 ป

15. กําหนดใหขอมูลชุดหน่ึง คือ 10, 3, x, 6, 6 ถาคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลชุดน้ี มีคาเทากับมัธยฐาน แลว x
มีคาเทากับขอใดตอไปนี ้ (O-NET 50 / 2 คะแนน)
1) 3 2) 4 3) 5 4) 6
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16. กําหนดใหตารางแจกแจงความถ่ีสะสมของคะแนนของนักเรียนหองหนึ่ง เปนดังน้ี

ชวงคะแนน ความถี่สะสม
30-39
40-49
50-59
60-69

1
11
18
20

ขอสรุปในขอใดตอไปนีถู้กตอง  (O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) นักเรียนท่ีไดคะแนน 40-49 คะแนน มีจํานวน 22%
2) นักเรียนสวนใหญไดคะแนน 60-69 คะแนน
3) นักเรียนท่ีไดคะแนนมากกวา 53 คะแนน มีจํานวนนอยกวา นักเรียนท่ีไดคะแนน 40-49 คะแนน
4) นักเรียนท่ีไดคะแนนนอยกวา 47 คะแนน มีจํานวนมากกวา นักเรียนท่ีไดคะแนนมากกวา 50 คะแนน

17. ขอมูลชุดหน่ึงมี 5 จํานวน ถาควอรไทลท่ีหน่ึง ควอรไทลท่ีสอง และควอรไทลท่ีสาม เทากับ 18, 25 และ 28
ตามลําดับ แลวคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลชุดน้ีเทากับขอใดตอไปนี้  (O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) 23.4 2) 23.7 3) 24.0 4) 24.3

18. เมื่อสองปกอน นักเรียนหองหนึ่งมี 30 คน แบงออกไดเปนสองกลุม กลุมท่ีหน่ึงมี 10 คน ทุกคนมีอายุ 10 ป
และกลุมท่ีสองมี 20 คน มีอายุเฉลี่ย 8.5 ป ถาความแปรปรวนของอายุนักเรียนในกลุมท่ีสอง เทากับ 0 แลว
ในปจจุบัน ความแปรปรวนของอายุนักเรียนหองน้ีเทากับขอใดตอไปนี ้ (O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) 2

1 2) 3
2 3) 2

5 4) 3
8

19. จากการทดสอบนักเรียนจํานวน 100 คนใน 2 รายวิชา แตละรายวิชามีคะแนนเต็ม 150 คะแนน ถาผลการ
ทดสอบทั้งสองรายวิชา เขียนเปนแผนภาพกลองไดดังน้ี

0 20 40 60 80 100 120 140

คะแนนสอบรายวิชาท่ี 1

คะแนนสอบรายวิชาท่ี 2

แลว ขอสรุปในขอใดตอไปนีถู้กตอง  (O-NET 50 / 3 คะแนน)
1) คะแนนสอบทั้งสองรายวิชามีการแจกแจงแบบปกติ
2) จํานวนนกัเรยีนท่ีไดคะแนนไมเกิน 80 คะแนน ในรายวชิาท่ี 1 มากกวา จํานวนนกัเรยีนท่ีไดคะแนนไมเกิน

80 คะแนน ในรายวิชาท่ี 2
3) คะแนนสูงสุดท่ีอยูในกลุม 25% ต่ําสุด ของผลการสอบรายวิชาท่ี 1 นอยกวา คะแนนสูงสุดท่ีอยูในกลุม

25% ต่ําสุด ของผลการสอบรายวิชาท่ี 2
4) จํานวนนักเรียนท่ีไดคะแนนระหวาง 60-80 คะแนน ในการสอบรายวิชาท่ี 2 นอยกวาจํานวนนักเรียนท่ี

ไดคะแนนในชวงเดียวกัน ในการสอบรายวิชาท่ี 1
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เฉลย

1. 4) 2. 4) 3. 4) 4. 3) 5. 2) 6. 1) 7. 3) 8. 1) 9. 19 10. 2)
11. 3) 12. 3) 13. 4) 14. 3) 15. 3) 16. 3) 17. 1) 18. 1) 19. 3)
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เซต

1. เซตและความสัมพันธระหวางเซต
1. เซต คือ กลุมของสิ่งตางๆ ซ่ึงอธิบายอยางชัดเจน ตัดสินไดวาสิ่งใดอยูหรือไมอยูในเซต สิ่งท่ีอยูในเซต

เรียกวา สมาชิก ของเซต โดยทั่วไปแทนเซตดวยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ เชน A, B, C, ... และแทน
สมาชิกของเซตท่ียังไมเจาะจงวาคืออะไรดวยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก เชน a, b, c, ...

2. สมาชิกของเซตเปนจํานวนหรือสิ่งใดก็ได เปนเซตก็ได ใชสัญลักษณ ∈ แทนวลี “เปนสมาชิกของ”
และใช ∉ แทน “ไมเปนสมาชิกของ” เชน A = {3, 4, {5, 6}} มีสมาชิก 3 ตัว เปนจํานวน 2 ตัว คือ 3 และ 4
และเปนเซตอีก 1 เซต คือ {5, 6} สังเกตวา 5 และ 6 ไมใชสมาชิกของ A

3. เซตทีเ่ทากนั A และ B เปนเซตท่ีเทากันกต็อเมือ่ A และ B มสีมาชกิเหมอืนกนั เชน {3, 4} = {4, 3}
แต {3, 4, 5} ≠ {3, 4} และ {3, 4} ≠ {{3, 4}}

4. เซตจํากัด คือ เซตท่ีระบุไดวามีสมาชิกก่ีตัว เซตท่ีไมใชเซตจํากัด เรียกวา เซตอนันต เซตอนันตมี
จํานวนสมาชิกมากมายนับไมถวน

5. เซตวาง คือ เซตจํากัดท่ีไมมีสมาชิกเลย แทนดวย φ หรือ { }
6. สบัเซต   A เปนสบัเซตของ B หมายความวา สมาชกิทุกตวัของ A เปนสมาชิกของ B เขยีนแทนดวย

A ⊂ B ถามีสมาชิกของ C ท่ีไมใชสมาชิกของ D แลว C ไมเปนสับเซตของ D เขียนแทนดวย C ⊄ D
ถา A ⊂ B แลว A อาจเทากับ B ก็ได สับเซตของ A ท่ีเทากับ A เรียกวา สับเซตไมแท ของ A

สับเซตของ A ท่ีไมเทากับ A เรียกวา สับเซตแท ของ A
สมบัติที่ควรทราบ
1. เซตทุกเซตเปนสับเซตของตัวเอง
2. เซตวางเปนสับเซตของทุกเซต
3. A = B ก็ตอเมื่อ A ⊂ B และ B ⊂ A
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7. เพาเวอรเซตของ A คือ เซตท่ีประกอบดวยสับเซตทั้งหมดของ A เขียนแทนดวย P(A) ถาถามวา
B ∈ P(A) หรือไม ก็ใหดูวา B ⊂ A หรือไม ถา B ⊂ A แลว B ∈ P(A)

สมบัติที่ควรทราบ
ถา A เปนเซตจํากัดและมีสมาชิก k ตัว แลว A มีสับเซตทั้งหมด 2k เซต ดังน้ัน P(A) มีสมาชิก 2k ตัว

2. การดําเนินการของเซต
การดําเนินการ สัญลักษณ ความหมาย

ยูเนียน AU B AU B คือ เซตท่ีประกอบดวยสมาชิกของ A หรือสมาชิกของ B
AU B = {x|x ∈ A หรือ x ∈ B}
เมื่อกลาววา x ∈ AU B หมายความวา x ∈ A อยางเดียว หรือ
x ∈ B อยางเดียว หรือ x เปนสมาชิกของท้ัง A และ B

อินเตอรเซกชัน AI B AI B คือ เซตท่ีประกอบดวยสมาชิกท่ีเหมือนกันของ A และ B
AI B = {x|x ∈ A และ x ∈ B}
เมื่อกลาววา x ∈ AI B หมายความวา x เปนท้ังสมาชิกของ A
และของ B

คอมพลีเมนต A′ A′ คือ เซตท่ีประกอบดวยสมาชิกของเอกภพสัมพัทธท่ีไมอยูใน A
A′ = {x|x ∉ A}
เมื่อกลาววา x ∈ A′ หมายความวา x ∉ A

ผลตาง A – B A – B  คือ เซตท่ีประกอบดวยสมาชิกของ A ท่ีไมไดอยูใน B
A – B  = {x|x ∈ A และ x ∉ B}
เมื่อกลาววา x ∈ (A – B) หมายความวา x ∈ A แต x ∉ B
สังเกตวา A – B  = AI B′

สมบัติที่ควรทราบ (เพ่ิมเติม)
1. φ′ = U และ U′ = φ
2. (A′)′ = A
3. (AU B)′ = A′I B′ และ (AI B)′ = A′U B′
4. A ⊂ B ⇔ B′ ⊂ A′ ⇔ AI B = A ⇔ AU B = B

3. การนับจํานวนสมาชิกของเซต
1. ถา A เปนเซตจํากัด แลวเราใช n(A) แทนจํานวนสมาชิกของ A การนับจํานวนสมาชิกของ

AU B และ AU BU C ใชสูตรตอไปนี้
n(AU B) = n(A) + n(B) - n(AI B)
n(AU BU C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(AI B) - n(AI C) - n(BI C) + n(AI BI C)

2. การนับจํานวนสมาชิกของ U ท่ีไมอยูใน A ใชสูตร
n(A′) = n(U) – n(A)



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ________________________________ คณิตศาสตร (73)
2008

แบบทดสอบ

1. สําหรับเซต A และ B ใดๆ ขอใดผิด
1) ถา AI B = φ แลว A ⊂ B′ และ B ⊂ A′ 2) A - (AI B) = A - B

 *3) (AU B) - A = B 4) ถา AI B = A แลว A ⊂ B
2. ถา A = {1, 2, 3, ... , 9} และ S = {B|B ⊂ A และ (1 ∈ B หรือ 9 ∈ B)} แลวจํานวนสมาชิกของ S

เทากับเทาใด  (ตอบ 384)
3. สําหรับเซต X ใดๆ ให n(X) แทนจํานวนสมาชิกของเซต X

กําหนดให U เปนเอกภพสัมพัทธท่ีมีสมาชิก 240 ตัว และ A, B, C เปนเซตที่มีสมบัติ ดังนี้
n(A) = 5x,  n(B) = 5x,  n(C) = 4x
n(AI B) = n(BI C) = n(AI C) = y
n(AI BI C) = x,  n[(AU BU C)′] = 60

ถา y - x = 20 แลว x เปนจริงตามขอใด
 *1) 18 ≤ x < 21 2) 21 ≤ x < 24 3) 24 ≤ x < 27 4) 27 ≤ x < 30

4. กําหนดให A, B เปนเซตซ่ึง n(A) = a,  n(B) = b ถา n[(A - B)U (B - A)] = 7 และ n(A × B) = 40
แลว n({C|C ⊂ AU B และ n(C) ≤ 2}) เทากับเทาใด  (ตอบ 56)

5. ให A, B และ C เปนเซตซ่ึง n(AU B) = 16,  n(A) = 8,  n(B) = 14,  n(C) = 5 และ n(AI BI C) = 2
คาสูงสุดของ n((AI B) × (C - A)) ท่ีเปนไปไดเทากับขอใด
1) 6 2) 12  *3) 18 4) 24

6. สาํหรบัเซต X ใดๆ ให P(X) แทนเพาเวอรเซตของ X และ n(X) แทนจํานวนสมาชกิของ X ถา A และ B เปน
เซตซ่ึง n(P(AI B)) = 4 และ n((AI B) × (AU B)) = 12 แลว n(P(AU B) - P((A - B)U (B - A)))
เทากับเทาใด
1) 16 2) 32  *3) 48 4) 56

7. กําหนดใหเอกภพสัมพัทธคือเซต U = {1, 2, 3, 4, 5} และ A, B, C เปนเซตซ่ึงมีเงื่อนไขวา
n(A) = n(B) = n(C) = 3 และ n(AI B) = n(BI C) = n(AI C) = 2

ถา AU BU C = U แลวขอใดผิด
1) n(AU B) = 4 2) n(AU (BI C)) = 3
3) n(AI (BU C)) = 2  *4) n(AI BI C) = 1

8. ให A, B, C เปนเซตท่ีมสีมาชกิเซตละ 2 ตวั และ a ∈ A,  b ∈ B,  c ∈ C  โดยที ่AU BU C = {a, b, c, d}
ถา (AI B)U (AI C) = φ แลวพิจารณาขอความตอไปนี้

ก. d ∈ A ข. B = C
ขอใดเปนจริง

 *1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด
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9. กําหนดให A, B, C เปนเซต ถา n(B) = 42,  n(C) = 28,  n(AI C) = 8,  n(AI BI C) = 3,
n(AI BI C′) = 2,  n(AI B′I C′) = 20 และ n(AU BU C) = 80 แลว n(A′I BI C) เทากับขอใด
1) 5  *2) 7 3) 10 4) 13

10. กําหนดให A, B, C เปนเซต โดยที่ AI B ⊂ BI C ถา n(A) = 25,  n(C) = 23,  n(BI C) = 7,
n(AI C) = 10 และ n(AU BU C) = 49 แลว n(B) เทากับขอใด
1) 11 2) 14 3) 15  *4) 18

11. กําหนดให  A = {1,2,{1,2},(1,2)} เมื่อ (1,2) หมายถึงคูอันดับและ B = (A × A) – A จํานวนสมาชิกของ
เซต B เทากับเทาใด (ตอบ 15)

เฉลยละเอียด (บางขอ)

1. เฉลย 3)

(AU B) - A = B ?
(AU B) - A = III ≠ IU III ผิด

1) ถา AI B = φ แลว A ⊂ B′ และ B ⊂ A′ ?
AI B = I = φ
B′ = IIU IV A = II ⊂ B′
A′ = IIIU IV B = III ⊂ A′ ถูก

2) A - (AI B) = A - B ?
A - (AI B) = II = A - B ถูก

2. เฉลย 384
เซต B มี 3 พวก
พวกที่ 1 คือ B1 เปนสับเซตของ A ท่ีมี 1 ∈ B1 และ 9 ∉ B1

B1 = {1}U X เมื่อ X คือสับเซตของ {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
มีเซต X ท้ังหมด 27 = 128 เซต มีเซต B1 ท้ังหมด 128 เซต

พวกที่ 2 คือ B9 เปนสับเซตของ A ท่ีมี 9 ∈ B9 และ 1 ∉ B9
B9 = {9}U X เมื่อ X คือสับเซตของ {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
มีเซต B9 ท้ังหมด 128 เซต

A B

II I III

IV

A B

II I III

IV

A B

II I III

IV
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พวกที่ 3 คือ B1, 9 เปนสับเซตของ A ท่ีมี 1 ∈ B1, 9 และ 9 ∈ B1, 9
B1, 9 = {1, 9}U X เมื่อ X คือสับเซตของ {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
มีเซต B1, 9 ท้ังหมด 128 เซต

ดังนั้น จํานวนสมาชิกของ S เทากับ 3 × 128 = 384 เซต

3. เฉลย 1)
n(AU BU C) = n(U) - n[(AU BU C)′]  =  240 - 60  =  180
n(AU BU C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(AI B) - n(AI C) - n(BI C) + n(AI BI C)

180 = 5x + 5x + 4x - y - y - y + x
180 = 15x - 3y  หรือ  60 = 5x - y

แต y - x  =  20  หรือ  y  =  20 + x
ดังนั้น 5x - (20 + x)  =  60  นั่นคือ x = 20

5. เฉลย 3) n(AI B) = n(A) + n(B) - n(AU B)
= 8 + 14 - 16  =  6

n(AI BI C) = 2
n((AI B) × (C - A)) = n(AI B) ⋅ n(C - A)

= 6 ⋅ (3 - x)
ดังนั้น n((AI B) × (C - A))  =  6 ⋅ (3 - x) มีคามากท่ีสุดเทากับ 18 เมื่อ x = 0

2x y
3 - x - y

C(5)

A(8) B(14)
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ระบบจํานวนจริง

1. การแยกตัวประกอบ
เครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการแกปญหาเกี่ยวกับสมการและอสมการคือ การแยกตัวประกอบ นักเรียน

ควรคุนเคยกับสูตรตางๆ เหลานี้
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

(a - b)2 = a2 - 2ab + b2

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

a2 - b2 = (a - b)(a + b)
a3 - b3 = (a - b)(a2 + ab + b2)
a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab + b2)

2. สมการกําลังสอง
1. สมการกําลังสอง คือ สมการในรูปแบบ ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)
2. วิธีแกสมการกําลังสอง มี 4 วิธี

1. วิธแียกตัวประกอบ ถาพหนุาม ax2 + bx + c มตีวัประกอบเชิงเสนท่ีมสีมัประสทิธ์ิเปนจํานวนตรรกยะ
ก็ใหแยกตวัประกอบของ ax2 + bx + c แลวใชสมบตัขิองตวัประกอบศนูยซ่ึงกลาววา AB = 0 ถา A = 0 หรอื B = 0

2. ใชสมบัติของรากที่สอง ถาสมการอยูในรูปแบบ A2 = b เมื่อ b เปนคาคงตัวแลวคําตอบของ
สมการคือ A = b  หรือ A = - b  และอาจเขียนรวบรัดเปน A = ± b

3. วิธีทําใหเปนกําลังสองสมบูรณ
ข้ันที่ 1 เขียนสมการ  ax2 + bx + c = 0  ในรูปแบบ

x2 + px = q

ข้ันที่ 2 บวก 
2

2
p 





  = 4

p2
 ท้ังสองขาง ;

x2 + px + 4
p2

= q + 4
p2

ข้ันที่ 3 เขียนขางซายของสมการเปนกําลังสองสมบูรณ
2

2
p x 







+ = q + 4
p2

แลวใชสมบัติของรากท่ีสองจะได

x + 2
p = ± 4

p  q
2

+

x = - 2
p  ± 4

p  q
2

+
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4. ใชสูตรกําลังสอง คําตอบของ ax2 + bx + c = 0   (a ≠ 0) หาไดจากสูตร

x = 2a
 4ac b  b 2 -±-

3. ในสูตรกําลังสอง นิพจน b2 - 4ac เรียกวา ดิสคริมิแนนต เครื่องหมายของมันบอกใหทราบวา
สมการมีคําตอบที่เปนจํานวนจริงหรือไม ถามี มีก่ีคําตอบ

เครื่องหมายของดิสคริมิแนนต จํานวนและชนิดของคําตอบ
บวก คําตอบเปนจํานวนจริง 2 จํานวน
ศูนย คําตอบเปนจํานวนจริง 1 จํานวน
ลบ คําตอบเปนจํานวนเชิงซอน 2 จํานวน

3. สมการพหุนาม ทฤษฎีบทรากตรรกยะ และทฤษฎีบทเศษเหลือ
1. ฟงกชันพหุนาม คือ ฟงกชันท่ีสามารถเขียนในรูปแบบ p(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0

เมื่อ an, an-1, ... , a1, a0  เปนจํานวนจริง และ an ≠ 0  ถา x0 เปนจํานวนซ่ึงทําให p(x0) = 0 แลวเรียก x0
วา ราก ของพหุนาม p(x) หรือคําตอบของสมการพหุนาม p(x) = 0

2. ทฤษฎีบทรากตรรกยะ ถาสมการพหุนาม anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 = 0 มีรากเปน
จํานวนตรรกยะซ่ึงเขยีนในรปูแบบเศษสวนอยางต่าํไดเปน s

r  แลว r ตองหาร a0 ลงตวั และ s ตองหาร an ลงตัว

3. ทฤษฎีบทเศษเหลือ ให p(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 , an ≠ 0 ถาหาร p(x) ดวย
x - c แลวจะไดเศษเหลือเทากับ p(c)

ทฤษฎีบทอื่นๆ เก่ียวกับรากของสมการพหุนาม นักเรียนจะไดศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องจํานวนเชิงซอน

4. กรณฑ และสมการที่มีกรณฑ
1. สําหรับจํานวนนับ n ท่ีมากกวา 1 และ x เปนจํานวนจริง กรณฑที่ n ของ x เขียนแทนดวย n x

มีบทนิยามดังน้ี n x  = x1/n  ถา x1/n เปนจํานวนจริง ถา n = 2 นิยมเขียน x  แทน 2 x
2. สมบัติของกรณฑท่ีควรทราบมีดังน้ี

1. ( n x )n = x  ถา n x  เปนจํานวนจริง
2. n nx  = x  ถา x ≥ 0

n nx  = x  ถา x < 0 และ n เปนจํานวนคี่
n nx  = |x|  ถา x < 0 และ n เปนจํานวนคู

3. n ab  = n a n b
4. n m x  = mn x

5. n b
a  = n

n

b
a
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3. การเปลี่ยนรูปนิพจนระหวางกรณฑกับเลขยกกําลังใชกฎตอไปนี้
สําหรับจํานวนเต็มบวก m และ n โดยที่ n > 1 และ x ≥ 0
n mx  = xm/n = ( n x )m

4. การแกสมการที่มีกรณฑ จะตองยกกําลังท้ังสองขางของสมการ แตตองระวังวาสมการท่ีเกิดขึ้นอาจมี
คําตอบท่ีไมใชคําตอบของสมการเริ่มตน โดยทั่วไปสมการ a = b ไมสมมูลกับสมการ an = bn แตถา n เปน
จํานวนคี่แลวสมการท้ังสองจะมีคําตอบท่ีเปนจํานวนจริงเหมือนกัน ถา n เปนจํานวนคู คําตอบท้ังหมดของ a = b
จะเปนคําตอบของ an = bn ดวย แตคําตอบของ an = bn บางจํานวนอาจไมใชคําตอบของ a = b ดังน้ัน การแก
สมการโดยยกกําลังค่ีท้ังสองขางไมตองกังวลวาคําตอบของสมการใหมจะไมใชคําตอบของสมการเริ่มตน แตการ
ยกกําลังคู แมจะทําได แตตองตรวจสอบวาคําตอบท่ีไดเปนคําตอบของสมการเริ่มตนดวยหรือไม

5. อสมการและการแกอสมการ
1. อสมการที่สมมูลกัน หมายถึง อสมการท่ีมีเซตคําตอบเหมือนกัน กระบวนการแกอสมการคือขั้นตอน

การแปลงอสมการท่ีกําหนดใหไปเปนอสมการท่ีสมมูลกัน แตเห็นคําตอบไดงายกวา วิธีการแปลงอสมการท่ีจะได
อสมการท่ีสมมูลกันมีหลายวิธี ไดแก

1. การบวกและการลบ
อสมการ a < b,  a + c < b + c และ a - c < b - c เปนอสมการท่ีสมมูลกัน

2. การคูณและการหารดวยจํานวนบวก
อสมการ a < b,  ac < bc และ c

a  < c
b  เปนอสมการท่ีสมมูลกัน เมื่อ c > 0

3. การคูณและการหารดวยจํานวนลบ
อสมการ a < b,  ac > bc และ c

a  > c
b  เปนอสมการท่ีสมมูลกัน เมื่อ c < 0

วิธีการดังกลาวน้ีใชไดกับอสมการทุกรูปแบบ
2. การแกอสมการโดยใชแผนภาพเครื่องหมาย อสมการซ่ึงขางขวาเปน 0 และขางซายสามารถเขียน

ใหเปนผลคูณหรือผลหารของตัวประกอบเชิงเสน (ax + b) หรือตัวประกอบกําลังสอง (x2 + b,  b > 0) อาจหา
คําตอบไดโดยใชแผนภาพเครื่องหมาย ถาตัวประกอบเชิงเสนไมเปน 0 บนชวงหนึ่งแลวมันจะเปนบวกตลอดชวง
น้ันหรือไมก็เปนลบตลอดชวงน้ัน ดังน้ันเราอาจแกอสมการลักษณะดังกลาว ดังน้ี

1. หาจุดซ่ึงแตละตัวประกอบเปน 0 เรียกวา จุดวิกฤต
2. เขียนเสนจํานวนและแสดงจุดวิกฤตท้ังหมด จุดวิกฤตจะแบงเสนจํานวนเปนชวงๆ
3. ระบุเครื่องหมายของแตละตัวประกอบบนแตละชวง แลวใชสมบัติเก่ียวกับการคูณและการหาร

ระบุเครื่องหมายของขางซายของอสมการ
4. เขียนคําตอบของอสมการ
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ตัวอยาง จงแกอสมการ x3 < 6x - x2

วิธีทํา แปลงอสมการใหขางขวาเปน 0 แลวแยกตัวประกอบของขางซาย
x3 + x2 – 6x < 0

x(x + 3)(x – 2) < 0
หาจุดวิกฤตจากแตละตัวประกอบได x = 0,  -3 และ 2
เขียนเสนจํานวนแสดงจุดวิกฤต -3,  0 และ 2
จุดวิกฤตแบงเสนจํานวนออกเปน 4 ชวง ไดแก (-∞, -3),  (-3, 0),  (0, 2) และ (2, ∞)
ตัวประกอบแตละตัวและผลคูณ x(x + 3)(x - 2) มีเครื่องหมายบนแตละชวง ดังน้ี

x
x + 3
x - 2
x(x + 3)(x - 2)

+ +
+ ++

+
++

-
-
-
- -

--

-

-3 0 2
จากแผนภาพเครื่องหมาย แสดงวา x(x + 3)(x - 2) < 0 เมื่อ x อยูในชวง (-∞, -3) หรือ (0, 2)
ดังน้ัน เซตคําตอบของสมการคือ (-∞, -3)U (0, 2)

ตัวอยาง จงแกอสมการ 
1)(x5) (x 
3) (2x 2) (x 

23
41/3

++

+-  ≥ 0

วิธีทํา เขียนเสนจํานวนแสดงจุดวิกฤต 2, 2
3-  และ -5 (สังเกตวาตัวประกอบ x2 + 1 ไมมีจุดวิกฤต

เพราะวา x2 + 1 > 0 เสมอ  ดังน้ันตัวประกอบนี้ไมมีผลตอเครื่องหมายของขางซายของอสมการ
จึงไมตองแสดงเครื่องหมายของตัวประกอบนี้บนแผนภาพ)

(ขางซายของอสมการ)

+ +
+
+
++

-
-

- -

--

-5 2

+ +

++

43)(2x +
1/32)(x -
35)(x +

2
3-

สังเกตวาตัวประกอบ (2x + 3)4 มีคาเปนบวกเสมอยกเวนท่ี x = 2
3-  เราจะไมแสดงเครื่องหมาย

ของตัวประกอบนี้บนเสนจํานวนก็ได สวนท่ีเปนสมการของอสมการทําใหมีคําตอบเกิดขึ้นท่ีจุดวิกฤต 2
3 -  และ 2

แตไมเกิดขึ้นท่ี -5 เพราะจะทําใหตัวสวนเปน 0 ซ่ึงไมมีความหมาย อสมการเปนจริงเมื่อนิพจนขางซายมีคาเปน
บวก หรือ 0 ดังน้ัน เซตคําตอบคือ (-∞, -5)U { 2

3- } U [2, ∞)
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3. การแกอสมการกําลังสอง ax2 + bx + c > 0 (หรือ < 0) เมื่อ a > 0 ในกรณีท่ีแยกตัวประกอบของ
ขางซายไดยากอาจกระทําได ดังน้ี

ข้ันที่ 1 หาจุดวิกฤตหรือคําตอบของสมการ ax2 + bx + c = 0 สมมุติวาได x = r1 และ r2 เปน
จุดวิกฤต 2 จุด (อาจเปนจุดเดียวกันได น่ันคือ r1 = r2)

ข้ันที่ 2 พิจารณาคําตอบของอสมการจากดิสคริมิแนนต b2 - 4ac
1. ถา b2 - 4ac > 0 แลว ax2 + bx + c < 0 ในชวงระหวางคาวิกฤต r1 และ r2    

และ ax2 + bx + c > 0 นอกชวงระหวางคาวิกฤต r1 และ r2
2. ถา b2 - 4ac = 0 แลว ax2 + bx + c มีคาไมเปนลบสําหรับทุกคาของ x และ      

ax2 + bx + c มีคาเปน 0 ท่ีคาวิกฤต x = r1 = r2  (กรณีน้ีมีคาวิกฤตคาเดียว)
3. ถา b2 - 4ac < 0 แลว ax2 + bx + c มีคาเปนบวกสําหรับทุกคาของ x

ตัวอยาง จงแกอสมการ
1. x2 + x + 4

1  ≥ 0 2. 3 - 5x < 2x2 + x 3. 3x2 - 5x + 7 < 0

วิธีทํา 1. x2 + x + 4
1  = 

2
2
1 x 







+  ≥ 0  สําหรับทุกคาของ x

ดังน้ัน เซตคําตอบคือ R = (-∞, ∞)
ถาบังเอิญมองไมออกวาจะแยกตัวประกอบอยางไร จะลองพิจารณาจากดิสคริมิแนนตก็ได

b2 - 4ac = 12 – 4(1) 






4
1  = 0 ตรงกับกรณีท่ี (2) แสดงวา x2 + x + 4

1  ไมเปนจํานวนลบ

(≥ 0) สําหรับทุกคาของ x
2. แปลงอสมการใหอยูในรูปแบบที่มีขางขวาเปน 0 กอน

3 - 5x < 2x2 + x
-2x2 - 6x + 3 < 0
2x2 + 6x - 3 > 0 (คูณดวย -1 ตองกลับทิศทางของอสมการ)

เน่ืองจาก 2x2 + 6x - 3 แยกตัวประกอบยาก เราจึงพิจารณาคําตอบจากดิสคริมิแนนต
b2 - 4ac  =  62 – 4(2)(-3) = 60 ตรงกับกรณีท่ี (1)

คาวิกฤตหรือคําตอบของสมการ คือ

r1  =  4
60  6 --  = 2

15  3 --

r2  =  4
60  6 +-  = 2

15  3 +-

ตัวประกอบกําลังสอง 2x2 + 6x - 3 มีคาเปนบวกนอกชวงระหวางคาวิกฤต

ดังน้ัน เซตคําตอบของอสมการคือ  












∞ 2

15  3 , --- U 












∞+  ,2

15  3-

3. 3x2 - 5x + 7 แยกตัวประกอบไดยากใชวิธีพิจารณาดิสคริมิแนนต
b2 - 4ac  =  (-5)2 - 4(3)(7) = 25 - 84 < 0 ตรงกับกรณีท่ี (3)

แสดงวา 3x2 - 5x + 7 มีคาเปนบวกสําหรับทุกคาของ x ดังน้ันเซตคําตอบคือ φ
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6. คาสัมบูรณ
1. คาสัมบูรณของจํานวนจริง a เขียนแทนดวย |a| มีบทนิยาม ดังน้ี

|a| =




<
≥

0  a  เม่ือ  a
0a เมื่อ a

-
2. ความหมายเชิงเรขาคณิตของคาสัมบูรณ อาจแปลความหมายของคาสัมบูรณเปนระยะหาง ดังน้ี

|a - b| = ระยะหางระหวาง a และ b
|a|  =  |a - 0| = ระยะหางระหวาง a และ 0

3. สมบัติของคาสัมบูรณที่ควรทราบ มีดังน้ี
1. |a| ≥ 0
2. |-a| = |a|
3. |a| = 2a
4. |ab| = |a||b|

5. b
a  = |b|

|a|   เมื่อ  b ≠ 0

6. |a + b| ≤ |a| + |b| (อสมการอิงรูปสามเหลี่ยม)
4. การแกสมการที่มีคาสัมบูรณ อาจใชสมบัติตอไปนี้

1. สมการ |a| = b (เมื่อ  b > 0) สมมูลกับสมการคูตอไปนี้
a = b  หรือ  a = -b

2. สมการ |a| = |b| สมมูลกับสมการคูตอไปนี้
a = b  หรือ  a = -b

ตัวอยาง จงแกสมการ |x + 3| = 5
วิธีทํา  แปลงเปนสมการท่ีสมมูลกันซ่ึงไมมีคาสมบูรณไดเปน

x + 3 = 5 หรือ  x + 3 = -5
x = 2 หรือ  x = -8

ตอบ  x = 2 หรือ -8
ตัวอยาง จงแกสมการ |x + 4| = |3x - 2|
วิธีทํา  สมการท่ีกําหนดใหสมมูลกับสมการคูตอไปนี้

x + 4 = 3x - 2 หรือ  x + 4 = -(3x - 2)
-2x = -6  4x = -2

x = 3 x = - 2
1

ตอบ  x = 3 หรือ - 2
1

5. การแกอสมการที่มีคาสัมบูรณ อาจใชสมบัติตอไปนี้
1. อสมการ |a| < b  (เมื่อ b > 0)  สมมูลกับอสมการ -b < a < b
2. อสมการ |a| > b  (เมื่อ b > 0 )  สมมูลกับอสมการ a < -b หรือ a > b
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ตัวอยาง จงแกอสมการ |x - 3| ≤ 10
วิธีที่ 1 วิธีพีชคณิต |x - 3| ≤ 10

-10 ≤   x - 3 ≤ 10
-7 ≤   x ≤ 13

ตอบ  -7 ≤ x  ≤  13
วิธีที่ 2 วิธีเรขาคณิต

|x - 3|  =  ระยะหางระหวาง x และ 3
|x - 3|  ≤  10 หมายความวา x หางจาก 3 ไมเกิน 10

-7 133
10 10

x

ดังน้ัน -7 ≤ x  ≤  13
ตอบ  -7 ≤ x  ≤  13

ตัวอยาง จงแกอสมการ 4|2x - 7| + 6 > 20
วิธีทํา 4|2x - 7| + 6 > 20

|2x - 7| > 2
7

วิธีที่ 1 วิธีพีชคณิต |2x - 7| > 2
7

2x - 7 < - 2
7 หรือ 2x - 7 > 2

7

2x < 2
7 หรือ  2x > 2

21

x < 4
7 หรือ x > 4

21

ตอบ  x < 4
7  หรือ x > 4

21

วิธีที่ 2 วิธีเรขาคณิต
|2x - 7| > 2

7

2
7 x - > 4

7 (หารดวย 2)

หมายความวา x หางจาก 2
7  มากกวา 4

7

xx

4
7

4
7

4
72

7
4
21

ดังน้ัน x < 4
7  หรือ x > 4

21

ตอบ  x < 4
7  หรือ x > 4

21
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แบบทดสอบ

1. ผลบวกของคําตอบของสมการ 12x - 2(3x) – 9(4x) + 18 = 0 มีคาเทากับเทาใด  (ตอบ 2.5)
2. เซตในขอใดเปนเซตคําตอบของสมการ 9x3 + 12x2 + x - 2 = 0

1)








2
3 ,3

1 2,    - 2)








2
1 ,3

2 1,     -- 3)








3
2 ,3

1 1,    -  *4)








3
1 ,3

2 1,     --

3. จํานวนคําตอบท่ีเปนจํานวนเต็มของอสมการ -5 ≤ x
6  x2 -  ≤ 1 เทากับขอใด

 *1) 8 2) 9 3) 10 4) 11

4. ให S เปนเซตคําตอบของอสมการ 1|1x |
23x 
--

-  ≥ 0   เซต {x|x > 0 และ x ∉ S} เปนสับเซตของชวงใด

1) [0, 1] 2) 





2
3 ,4

1  *3) 



 2 ,2
1 4) 



 3 ,4
3

5. กําหนดให A เปนเซตคําตอบของอสมการ x > |x - 1|
และ B เปนเซตคําตอบของอสมการ 3)1)(x (x 

5x 
++

-  ≥ 0

ถา A - B คือชวง (a, b) แลว a + b มีคาเทากับเทาใด  (ตอบ 5.5)
6. กําหนดให I คือเซตของจํานวนเต็ม และ S = {x|||x - 1| - 1| ⋅ ||x - 1| + 1| < 50} จํานวน

สมาชิกของเซต SI I เทากับขอใด
1) 13 2) 14  *3) 15 4) 16

7. ให S เปนเซตคําตอบของอสมการ 1|x|
23x 

  -
-  ≥ 2

พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. S = (-1, 0]U (1, ∞) ข. ∃x[x ∈ S ∧ (x + 2) ∉ S]

ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก  *2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

8. กําหนดให A เปนเซตคําตอบของอสมการ 12 + x - x2 < 0
และ B เปนเซตคําตอบของอสมการ |3 - |x|| < 1
เซต AI B เปนสับเซตของชวงใด

 *1) (-5, -3) 2) (-3, -1) 3) (1, 3) 4) (3, 5)

9. ถา -2 ≤ x ≤ 2 และ 8 ≤ y ≤ 13 แลวคามากท่ีสุดของ 2y
1  2

1 x

+

+







 เทากับขอใด

1) 1  *2) 2
1 3) 3

1 4) 8
1

10. เซตคําตอบของอสมการ 2x2(x-3) < 8(2/3-x) เปนสับเซตของเซตในขอใด
1) (1, ∞) 2) (-2, 100) 3) (-10, 10)  *4) (-∞, 2)
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11. กําหนดให A = {x||x - 1| ≥ 2 และ |1x |
1
+  > 2

1 } และ B = {x|x2 + 2x < 0} แลว AI B คือ

ชวงในขอใด
 *1) (-2, -1) 2) [-2, -1) 3) (3, ∞) 4) (-∞, -3)

12. กําหนดให x + 1 และ x - 1 เปนตวัประกอบของพหนุาม p(x) = 3x3 + x2 - ax + b เมือ่ a, b เปนคาคงตัว
เศษเหลือท่ีไดจากการหาร p(x) ดวย x - a - b เทากับขอใด
1) 15 2) 17 3) 19  *4) 21

13. กําหนดให A = {x||x - 4| > 5} และ B = {x| 3x +  - x  ≤ 1} ขอใดถูกตอง
1) AU B = (-∞, -1)U (1, ∞) 2) (AI B)′ = (9, ∞)
3) B - A = [1, 9)  *4) A - B = (-∞, -1)

14. ให x, y, z เปนจํานวนเต็มบวกท่ีมีคาเรียงติดกันจากนอยไปมาก ถา y เปนจํานวนเต็มบวกท่ีมีคานอยท่ีสุด
ท่ีทําให 3 z   yx ++  เปนจํานวนเต็มบวก แลว y มีคาเทากับเทาใด  (ตอบ 9)

15. ถา x เปนรากของสมการ  23x-1 ⋅ 6x ⋅ 255x-1  =  75x  แลว x มีคาเทากับเทาใด  (ตอบ 4
1 )

16. กําหนดให A = {x|(2x + 1)(x - 1) < 2} และ B = {x|16 - 9x2 > 0} เซต AI B  เปนสับเซตของ
ชวงในขอใดตอไปนี้
1)  








3
7 ,3

2-  *2) 







3
5 1,- 3) 








4
5 ,3

4- 4) 





 1 ,3

5-

17. ถาเซตคาํตอบของอสมการ |x2 + x - 2| < (x + 2) คือชวง (a, b) แลว a + b มคีาเทากับเทาใด (ตอบ 2)

เฉลยละเอียด (บางขอ)

1. เฉลย 2.5
12x - 2(3x) - 9(4x) + 18 = 0

4x(3x) - 2(3x) - 9(4x) + 18 = 0
3x(4x - 2) - 9(4x - 2) = 0

(3x - 9)(4x - 2) = 0
3x = 9 หรือ 4x = 2
x = 2 หรือ x = 2

1

ผลบวกของคําตอบ คือ 2.5
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4. เฉลย 3) แยกพิจารณาเปนสองกรณี
กรณีที่ 1 x ≥ 1,  x ≠ 2

1|1x |
23x 
--

- ≥ 0

2x 
23x 

-
- ≥ 0

ในกรณีน้ีเซตคําตอบคือ (2, ∞)
กรณีที่ 2 x < 1,  x ≠ 0

1|1x |
23x 
--

- ≥ 0

1x 1
23x 
--

- ≥ 0

x
23x - ≤ 0

ในกรณีน้ีเซตคําตอบ คือ 






3
2 0,

ดังน้ัน S = 






3
2 0, U (2, ∞)

และ {x|x > 0 และ x ∉ S} = 




 2 ,3
2  ซ่ึงเปนสับเซตของ 



 2 ,2
1

8. เฉลย 1) หา A และ B ได ดังน้ี
หา A : 12 + x - x2 < 0

(4 - x)(3 + x) < 0
x < -3 หรือ x > 4

ดังน้ัน  A = (-∞, -3)U (4, ∞)
หา B : |3 - |x|| < 1
กรณีที่ 1 x ≥ 0

|3 - x| < 1
-1  <  3 - x < 1

-4  <  -x < -2
2  <  x < 4

กรณีที่ 2 x < 0
|3 + x| < 1

-1  <  3 + x < 1
-4  <  x < -2

ดังน้ัน  B = (2, 4)U (-4, -2)
AI B = (-4, -3) เปนสับเซตของ (-5, -3)

- 2 x 
2 3x 

-
-

+
1 2 x

x
23x -
x 0 1

- ++

3
2

y

4-3
0 x

2x x  12  y -+=
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9. เฉลย 2) 2  y
1  2

1 x

+

+







 มีคามากท่ีสุด เมื่อ 
x

2
1 





  + 1 มีคามากท่ีสุด และ y + 2 มีคานอยท่ีสุด

สําหรับ -2 ≤ x ≤ 2 , 
x

2
1 





  + 1 มีคามากท่ีสุด = 

2
2
1 -






  + 1 = 5

สําหรับ 8 ≤ y ≤ 13 , y + 2 มีคานอยท่ีสุด = 8 + 2 = 10

2  y
1  2

1 x

+

+







 มีคามากท่ีสุด = 10
5  = 2

1

10. เฉลย 4) 2x2(x-3) < 8(2/3-x)

2x3-3x2 < 23(2/3-x)  =  22-3x

x3 - 3x2 < 2 - 3x
x3 - 3x2 + 3x - 2 < 0

(x3 - 3x2 + 3x - 1) - 1 < 0
(x - 1)3 < 1

x - 1 < 1
x < 2

เซตคําตอบของอสมการ คือ (-∞, 2) เปนสับเซตของ (-∞, 2)
13. เฉลย 4) หา A : |x - 4| > 5

x หางจาก 4 มากกวา 5 หนวย
x < -1 หรือ x > 9

ดังน้ัน A = (-∞, -1)U (9, ∞)
หา B : 3 x +  - x ≤ 1 (ระวัง  x ≥ 0)

3x + ≤ 1 + x
x + 3 ≤ 1 + 2 x  + x

x ≥ 1
x ≥ 1

ดังน้ัน B = [1, ∞)
A - B = (-∞,-1)U (9, ∞) - [1, ∞)  =  (-∞, -1)
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ทฤษฎีจํานวน

1. ขั้นตอนวิธีการหาร
ถา a และ b เปนจํานวนเตม็ โดยที ่b ≠ 0 แลวจะมจํีานวนเตม็ q และ r เพียงคูเดยีวเทาน้ันซ่ึง a = qb + r,

0 ≤ r < |b| จํานวนเต็ม q และ r เรียกวา ผลหาร และเศษเหลือในการหาร a ดวย b

2. การหารลงตัว
1. จํานวนเต็ม a ≠ 0 หารจํานวนเต็ม b ลงตัว เขียนแทนดวย a

 
|

 
b ถามจํีานวนเตม็ c ซ่ึงทําให b = ac

เราเขียน a  b เพ่ือแสดงวา a หาร b ไมลงตัว
2. ขอความตอไปนี้มีความหมายเหมือนกัน

a หาร b ลงตัว
a เปนตัวหารของ b
a เปนตัวประกอบของ b
b เปนพหุคูณของ a

3. สมบัติของการหารลงตัวที่ควรทราบมี ดังนี้
สําหรับจํานวนเต็ม a, b, c
1. a

 
|

 
0,  1

 
|

 
a,  a

 
|

 
a

2. a
 
|

 
1 ก็ตอเมื่อ a = ±1

3. ถา a
 
|

 
b และ c

 
|

 
d แลว ac

 
|

 
bd

4. ถา a
 
|

 
b และ b

 
|

 
c แลว a

 
|

 
c

5. a
 
|

 
b และ b

 
|

 
a ก็ตอเมื่อ a = ±b

6. ถา a
 
|

 
b และ b ≠ 0 แลว |a| ≤ |b|

7. ถา a
 
|

 
b และ a

 
|

 
c แลว a

 
|

 
(bx + cy) สําหรับจํานวนเต็ม x และ y ใดๆ

4. ตัวหารรวม ถา a และ b เปนจํานวนเตม็ใดๆ กลาววา d เปนตวัหารรวมของ a และ b ถา d
 
|

 
a และ d

 
|

 
b

5. ตัวหารรวมมาก ให a และ b เปนจํานวนเต็ม โดยไมเปน 0 พรอมกัน ตัวหารรวมมาก หรือ ห.ร.ม.
ของ a และ b เขียนแทนดวย (a, b) คือ จํานวนเต็มบวก d ซ่ึงมีสมบัติ 2 ขอ ตอไปนี้

1. d
 
|

 
a และ d

 
|

 
b (d เปนตัวหารรวมของ a และ b)

2. ถา c
 
|

 
a และ c

 
|

 
b แลว c ≤ d (ถา c เปนตัวหารรวมของ a และ b แลว c ≤d)

6. สมบัติของตัวหารรวมมาก ให a และ b เปนจํานวนเต็มซ่ึงไมเปน 0 พรอมกัน จะมีจํานวนเต็ม x และ
y ซ่ึง (a, b) = ax + by

7. จํานวนเฉพาะสัมพัทธ จํานวนเต็ม 2 จํานวน a และ b ซ่ึงไมเปน 0 พรอมกัน ถา (a, b) = 1 แลว
กลาววา a และ b เปนจํานวนเฉพาะสัมพัทธ
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8. สมบัติของจํานวนเฉพาะสัมพัทธ ให a และ b เปนจํานวนเต็มซ่ึงไมเปน 0 พรอมกัน
1. a และ b เปนจํานวนเฉพาะสัมพัทธก็ตอเมื่อมีจํานวนเต็ม x และ y ซ่ึง 1 = ax + by
2. ถา (a, b) = d แลว 








d
b ,d

a  = 1

3. ถา a
 
|

 
c และ b

 
|

 
c โดยที่ (a, b) = 1 แลว ab

 
|

 
c

4. ถา a
 
|

 
bc โดยที่ (a, b) = 1 แลว a

 
|

 
c

9. บทนิยามอีกแบบหนึ่งของตัวหารรวมมาก ให a และ b เปนจํานวนเต็มซ่ึงไมเปน 0 พรอมกัน
สําหรับจํานวนเต็มบวก d,  d = (a, b) ก็ตอเมื่อ

1. d
 
|

 
a  และ  d

 
|

 
b

2. ถา c
 
|

 
a และ c

 
|

 
b แลว c

 
|

 
d

3. ขั้นตอนวิธีของยุคลิด
1. ความสัมพันธระหวางข้ันตอนวิธีการหารและ ห.ร.ม. ถา a = qb + r แลว (a, b) = (b, r)
2. ข้ันตอนวิธีของยุคลิด คือ กระบวนการหา ห.ร.ม. โดยใชขั้นตอนวิธีการหารซํ้าๆ ให a และ b เปน

จํานวนเต็ม 2 จํานวนใดๆ ท่ีตองการหา ห.ร.ม. สมมุติวา a ≥ b > 0 ขั้นแรกในการหา ห.ร.ม. คือใชขั้นตอนวิธี
การหารกับ a และ b จะได

a = q1b + r1 ,  0 ≤ r1 < b
ถา r1 = 0 แลว b 

|
 
a และจะได (a, b) = b ถา r1 ≠ 0 แลวหาร b ดวย r1 จะไดจํานวนเต็ม q2 และ

r2 ซ่ึง b = q2r1 + r2 ,  0 ≤ r2 < r1
ถา r2 = 0 ก็หยุดดําเนินการ และจะได (a, b) = (b, r1) = r1 ถา r2 ≠ 0 ก็ดําเนินการหารตอไป

r1 = q3r2 + r3 ,  0 ≤ r3 < r2
กระบวนการหารนี้ดําเนินตอไปจนกระทั่งมีเศษเหลือเปน 0 ผลท่ีไดคือระบบสมการตอไปนี้

a = q1b + r1 ,  0 < r1 < b
b = q2r1 + r2 ,  0 < r2 < r1
r1 = q3r2 + r3 ,  0 < r3 < r2
M

rn-2 = qnrn-1 + rn ,  0 ≤ rn < rn-1
rn-1 = qn+1rn + 0

และสรุปวา rn = (a, b)
ตัวอยาง จงหา ห.ร.ม. ของ 12378 และ 3054
วิธีทํา 12378 = 4(3054) + 162

3054 = 18(162) + 138
162 = 1(138) + 24
138 = 5(24) + 18
24 = 1(18) + 6
18 = 3(6) + 0

ดังน้ัน  6 = (12378,  3054)
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3. สมบัติของ ห.ร.ม.
1. ถา k > 0 แลว (ka, kb) = k(a, b)
2. สําหรับจํานวนเต็ม k ≠ 0, (ka, kb) = |k|(a, b)

4. พหุคูณรวม กลาววาจํานวนเต็ม c เปนพหุคูณรวม หรือตัวคูณรวมของจํานวนเต็ม a และ b ท่ีไมใช
0 ถา a

 
|

 
c และ b

 
|

 
c

5. ตัวคูณรวมนอย หรือ ค.ร.น. ของจํานวนเต็ม a ≠ 0 และ b ≠ 0 เขียนแทนดวย [a, b] คือ จํานวน
เต็มบวก m ซ่ึงมีสมบัติ 2 ขอตอไปนี้

1. a
 
|

 
m และ b

 
|

 
m

2. ถา a
 
|

 
c และ b

 
|

 
c แลว m ≤ c

6. ความสัมพันธระหวาง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
1. (a, b) ⋅ [a, b] = ab
2. [a, b] = ab ก็ตอเมื่อ (a, b) = 1

4. จํานวนเฉพาะและทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต
1. จํานวนเฉพาะ จํานวนเต็ม p > 1 เรียกวา จํานวนเฉพาะ ถาตัวหารท่ีเปนบวกของ p มีเพียง 2

จํานวน คือ 1 และ p  จํานวนเต็มท่ีมากกวา 1 ซ่ึงไมใชจํานวนเฉพาะ เรียกวา จํานวนประกอบ
2. สมบัติของตัวหารที่เปนจํานวนเฉพาะ

1. ถา p เปนจํานวนเฉพาะ และ p
 
|

 
ab แลว p

 
|

 
a หรือ p

 
|

 
b

2. ถา p เปนจํานวนเฉพาะ และ p
 
|

 
a1a2 ... an แลว p 

|
 
ak สําหรับ k บางคา เมื่อ 1 ≤ k ≤ n

3. ถา p, q1, q2, ... , qn เปนจํานวนเฉพาะ และ p 
|

 
q1q2 ... qn แลว p = qk สําหรับ k บางคา เมื่อ

1 ≤ k ≤ n
3. ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต จํานวนเต็มบวก n > 1 ใดๆ สามารถเขียนเปนผลคูณของจํานวน

เฉพาะไดวิธีเดียว เมื่อไมคํานึงถึงอันดับของตัวประกอบ
4. การตรวจสอบวาจํานวนเต็มบวก n เปนจํานวนเฉพาะหรือไม ใหพิจารณาวามีจํานวนเฉพาะ p ซ่ึงมี

คาไมเกิน n  เปนตัวประกอบของ n หรือไม ถามีก็แสดงวา n ไมใชจํานวนเฉพาะ แตถาไมมีก็แสดงวา n
เปนจํานวนเฉพาะ
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แบบทดสอบ

1. ถา n เปนจํานวนเต็มบวกซ่ึงมีสมบัติ ดังน้ี
100 ≤ n ≤ 1000
45 และ 75 หาร n ลงตัว
7 หาร n มีเศษเหลือ 3

แลว n มีคาเทากับเทาใด  (ตอบ 675)
2. ถา S เปนเซตของจํานวนเต็ม m ท่ีมีสมบัติ ดังน้ี

50 ≤ m ≤ 100
และ 7 หาร m3 มีเศษเหลือ 6
แลวจํานวนสมาชิกของ S เทากับขอใด
1) 7 2) 14 3) 18  *4) 21

3. กําหนดให m เปนจํานวนเต็มบวก และ n เปนจํานวนเฉพาะ ถา m หาร 777 และ 910 แลวมีเศษเหลือ n
แลว m - n มีคาเทากับเทาใด  (ตอบ 9)

4. ขอความในขอใดผิด
1) ถา a, b, n เปนจํานวนเต็มบวก ซ่ึง n

 
|

 
a และ n

 
|

 
b แลวจะไดวา n

 
|

 
(a, b)

2) ถา a, b, n เปนจํานวนเต็มบวก ซ่ึง a
 
|

 
n และ b

 
|

 
n แลวจะไดวา [a, b]

 
|

 
n

 *3) ถา a, m, n เปนจํานวนเต็มบวก ซ่ึง a
 
|

 
mn แลวจะไดวา a

 
|

 
m หรือ a

 
|

 
n

4) ถา d และ c เปน ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนเต็มบวก m และ n แลวจะไดวา dc = mn
5. กําหนดให a, b เปนจํานวนเต็มซ่ึง a เปน ห.ร.ม. ของ b และ 216

ให q1, q2 เปนจํานวนเต็มบวก โดยที่
216 = bq1 + 106

b = 106q2 + 4
ถา f(x) = x3 + ax2 + bx - 36  แลวเมื่อหาร f(x) ดวย x - a จะมีเศษเหลือเทากับขอใด
1) 192  *2) 200 3) 236 4) 272

6. กําหนดให  S = {n ∈ I+|n ≤ 1000 และ ห.ร.ม. ของ n และ 100 เทากับ 1}  จํานวนสมาชิกของ S
เทากับเทาใด  (ตอบ 400)

7. ให a เปนจํานวนคูบวก และ b เปนจํานวนคี่บวก ขอใดตอไปนีถู้ก
1) a และ b เปนจํานวนเฉพาะสัมพัทธ
2) a + b เปนจํานวนเฉพาะ
3) ห.ร.ม. ของ a และ b เทากับ ห.ร.ม. ของ a และ 2b

 *4) ค.ร.น. ของ a และ b เทากับ ค.ร.น. ของ a และ 2b
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8. ถา x เปนจํานวนเต็มบวกท่ีนอยท่ีสุดซ่ึง 9, 12, และ 15 หาร x ลงตัว แต 11 หาร  x มีเศษเหลือ 7 แลว x
มีคาเทากับเทาใด  (ตอบ 1800)

9. กําหนดให n เปนจํานวนเตม็บวกท่ีนอยท่ีสดุซ่ึงหารดวย 7 แลวมเีศษเหลอื  4 ถา 9 และ 11 ตางหาร (n – 2)
ลงตัว แลว n คือจํานวนใด  (ตอบ 200)

เฉลยละเอียด (บางขอ)

1. เฉลย 675
45 และ 75 หาร n ลงตัว
45 = 15 × 3
75 = 15 × 5
n = 15 × 5 × 3 × k  =  225k  (k เปนจํานวนเต็มบวก)
k = 3, n = 675, 7 หาร 675 มีเศษเหลือ 3
n = 675

2. เฉลย 4) m = x + y (y = 0, 1, ..., 9)
m3 = (x + y)3

= x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

จํานวนเต็ม m ท่ีเราตองการ คือ จํานวนเต็ม m ซ่ึง 7 หาร x ลงตัว และ 7 หาร y3 มีเศษเหลือ 6
x = ?   x = 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91
y = ?  y = 3, 5, 6 → 7 หาร y3 มีเศษเหลือ 6
มี m ท้ังหมด 7 × 3 = 21 จํานวน
ดังน้ัน จํานวนสมาชิกของ S เทากับ 21
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เรขาคณิตวิเคราะห

1. ระยะทางระหวางจุดสองจุด
ให P(x1, y1) และ Q(x2, y2) เปนจุด 2 จุดใดๆ ในระนาบ R × R ระยะทางระหวาง P และ Q เขยีนแทน

ดวย PQ หาไดจากสูตร

PQ = 2
12

2
12 ) y (y  ) x (x -- +

หรือ PQ = 2
21

2
21 ) y (y  ) x (x -- +

2. พ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยม
ให P(x1, y1) , Q(x2, y2) และ R(x3, y3) เปนจุดยอดของ ∆ PQR อานทวนเขม็นาฬกิา พ้ืนท่ีของ ∆ PQR

หาไดจากสูตร

พ้ืนท่ี ∆ PQR = 2
1

11
33
22
11

   yx
   yx
   yx
  yx

 

 

 

 

= 2
1 (x1y2 + x2y3 + x3y1 - x2y1 - x3y2 - x1y3)

3. จุดแบงสวนของเสนตรง
ให P(x1, y1) และ Q(x2, y2) เปนจุด 2 จุดใดๆ ในระนาบ R × R และ D(x, y) เปนจุดบนสวนของ

เสนตรง PQ ซ่ึงแบง PQ ออกเปนอัตราสวน PQ
PD  = b

a  แลวพิกัดของจุด D หาไดจากสูตร

x = x1 + b
a  (x2 - x1)

y = y1 + b
a  (y2 - y1)

ในกรณีท่ี D(x, y) เปนจุดก่ึงกลางของ PQ น่ันคือ PQ
PD  = 2

1  จะได

x = x1 + 2
1  (x2 - x1) = 2

xx 21 +

y = y1 + 2
1  (y2 - y1) = 2

yy 21 +

เขียนพิกัดของจุดยอด P, Q, R, P
นําผลคูณตามแนวทแยงลงมาบวก
นําผลคูณตามแนวทแยงข้ึนมาลบ
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4. ความชันของเสนตรง
1. ให P(x1, y1) และ Q(x2, y2) เปนจุด 2 จุดบนเสนตรง l  ความชันของเสนตรง l  เขียนแทนดวย m

หาไดจากสูตร

m =
12
12

xx
yy

-
-

2. ความชัน m อาจนิยามโดยใชตรีโกณมิติได ดังน้ี
ให θ เปนมุมท่ีเสนตรง l  กระทํากับแกน x ดานบวกโดยใชแกน x ดานบวกเปนดานเริ่มตน วัดเวียน

ทวนเข็มนาฬิกาถึงเสนตรง l  เปนดานสิ้นสุด เรียก θ วามุมเอียงของเสนตรง l  สังเกตวา 0 ≤ θ < π
ความชันของ l  คือ แทนเจนตของมุมเอียง น่ันคือ  m = tan θ

0

y

x

l

θ

ถา 0 < θ < 2
π   แลว m = tan θ > 0

0

y

x

l

θ

ถา 2
π  < θ < π  แลว m = tan θ < 0

0

y

x

l ถา θ = 0 ( l เปนเสนแนวนอน) แลว m = tan θ = 0

0

y

x

l

ถา θ = 2
π  ( l เปนเสนแนวตั้ง) แลว m = tan θ หาคาไมได
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5. เสนตรง
1. ระยะตัดแกน x และระยะตัดแกน y

ถาเสนตรง l  ตัดแกน x ท่ีจุด (a, 0) และตัดแกน y ท่ีจุด (0, b) แลวเรียก a วาระยะตัดแกน x
และเรียก b วาระยะตัดแกน y

0

y

x(a, 0)

(0, b)

2. สมการของเสนตรง
1. รูปแบบทั่วไป  Ax + By + C = 0 , A, B และ C เปนคาคงตัว
2. รูปแบบความชนัและระยะตดัแกน y  y = mx + b เมือ่ m คือความชัน และ b คือระยะตดัแกน y
3. รูปแบบจุดและความชัน  y - y1 = m(x - x1) เมื่อ m คือความชัน และ (x1, y1) คือจุดหนึ่งบน

เสนตรง

4. รูปแบบจดุสองจดุ  y - y1 = 12
12

xx
yy

-
-  (x - x1) เมือ่ (x1, y1) และ (x2, y2) เปนจุด 2 จุดบนเสนตรง

5. รูปแบบระยะตดัแกน a
x  + b

y  = 1 เมือ่ a และ b คือระยะตดัแกน x และระยะตดัแกน y ตามลําดับ

3. สมการของเสนแนวนอนและเสนแนวตั้ง
เสนแนวนอนที่ผานจุด (x1, y1) มีสมการเปน y = y1
เสนแนวตั้งท่ีผานจุด (x1, y1) มีสมการเปน x = x1

4. เสนขนานและเสนต้ังฉาก
ให l 1 และ l 2 เปนเสนตรงท่ีไมใชเสนแนวตั้งและมีความชัน m1 และ m2 ตามลําดับ
1. l 1 และ l 2 ขนานกันก็ตอเมื่อ m1  =  m2
2. l 1 และ l 2 ตั้งฉากกันก็ตอเมื่อ m1m2  =  -1  หรือ  m1  =  - 2m

1

5. จุดตัดของเสนตรง จุดตัด (x, y) ของเสนตรง A1x + B1y + C1 = 0 และ A2x + B2y + C2 = 0

คือคําตอบของระบบสมการ 




=++
=++

0  C  yB x A
0C yB x A

222
111

6. ระยะทางระหวางจุดและเสนตรง ระยะทาง d ระหวางจุด (x1, y1) กับเสนตรง Ax + By + C = 0

หาไดจากสูตร  d = 
22

11

B  A
|C  By Ax|

+

++

7. ระยะทางระหวางเสนขนาน ระยะทาง d ระหวางเสนขนาน Ax + By + C1 = 0 และ Ax + By +

C2 = 0 หาไดจากสูตร d = 22
21

B  A
|C  C|

+

-
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6. วงกลม
1. วงกลม คือ เซตของทุกจุดในระนาบซึ่งหางจากจุดตรึงจุดหนึ่งเปนระยะทางคงที่ เรียกจุดตรึงน้ันวา

จุดศูนยกลาง และเรียกระยะทางคงตัวน้ันวา รัศมีของวงกลม

P(x, y) เปนจุดใดๆ บนวงกลม
C เปนจุดตรึง และ r = |CP| = ระยะทางคงตัว

2. สมการของวงกลม
1. วงกลมท่ีมีจุดศูนยกลางอยูท่ี (h, k) และรัศมี r มีสมการรูปแบบมาตรฐานเปน

(x - h)2 + (y - k)2 = r2
2. สมการของวงกลมสามารถเขียนในรูปแบบทั่วไปไดเปน

Ax2 + Ay2 + Dx + Ey + F = 0 (A ≠ 0) (สัมประสิทธ์ิของ x2 เหมือนกับของ y2)
3. กราฟของสมการในรูปแบบ

Ax2 + Ay2 + Dx + Ey + F = 0 (A ≠ 0)
เปนวงกลม (ถา D2 + E2 - 4AF > 0 ) หรือเปนจุด 1 จุด (ถา D2 + E2 - 4AF = 0)
หรือไมมีกราฟบนระนาบ R × R (ถา D2 + E2 - 4AF < 0)

7. พาราโบลา
1. พาราโบลา คือ เซตของทุกจุดในระนาบซึ่งหางจากจุดตรึงจุดหนึ่ง เรียกวา โฟกัส และเสนตรงตรึง

เสนหนึ่งท่ีไมผานโฟกัส เรียกวา ไดเรกตริกซ เปนระยะทางเทากัน

P เปนจุดบนพาราโบลา
F เปนโฟกัสและ l  เปนไดเรกตริกซ
|PF| = |PD|

เสนตรงซ่ึงผานโฟกัสของพาราโบลาและตั้งฉากกับไดเรกตริกซ เรียกวา แกนของพาราโบลา จุดตัดของ
พาราโบลากับแกนของพาราโบลาเรียกวา จดุยอดของพาราโบลา สวนของเสนตรงท่ีเช่ือมจุด 2 จุดใดๆ ของพารา-
โบลาเรียกวา คอรดของพาราโบลา คอรดท่ีตั้งฉากกับแกนของพาราโบลาและผานจุดโฟกัส เรียกวา เลตัสเรกตัม

D
แกน

จุดยอด

F (โฟกัส)

เลตัสเรกตัม

P

ไดเรกตริกซ

l

P(x, y)
r

C(h, k)
วงกลมที่มี C เปนศูนยกลาง และ r เปนรัศมี
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2. สมการของพาราโบลา
1. พาราโบลาที่มีจุดยอดอยูท่ีจุดกําเนิด (0, 0) มี 2 รูปแบบ คือ

x2 = 4py (แกนของพาราโบลา คือ แกน y)
y2 = 4px (แกนของพาราโบลา คือ แกน x)

F(0, p)

y

x
y = -p

0 F(0, p)

y

x
y = -p

0

x2 = 4py,  p > 0 x2 = 4py,  p < 0

F(p, 0)

y

x

x = -p

0

 

F(p, 0)

y

x

x = -p

0

y2 = 4px,  p > 0 y2 = 4px,  p < 0

ความหมายของ p ในสมการของพาราโบลา
p = ระยะทางระหวางจุดยอดและโฟกัส

= ระยะทางระหวางจุดยอดและไดเรกตริกซ
เครื่องหมายของ p บอกใหทราบวาพาราโบลาปลายเปดดานบนหรือดานลาง ดานขวาหรือดานซาย

2. พาราโบลาที่มีจุดยอดอยูท่ี (h, k) มี 2 รูปแบบเชนกัน คือ
(x - h)2 = 4p(y - k) แกนของพาราโบลาขนานกับแกน y

โฟกัสอยูท่ี (h, k + p)
ไดเรกตริกซ คือ y = k - p
พาราโบลารูปนี้ก็คือพาราโบลา x2 = 4px ท่ีเลื่อนจุดยอด
ไปอยูท่ี (h, k)

(y - k)2 = 4p(x - h) แกนของพาราโบลาขนานกับแกน x
โฟกัสอยูท่ี (h + p, k)
ไดเรกตริกซ คือ x = h - p
พาราโบลารูปนี้ก็คือพาราโบลา y2 = 4px ท่ีเลื่อนจุดยอด
ไปอยูท่ี (h, k)



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ________________________________ คณิตศาสตร (97)
2008

8. วงรี
1. วงรี คือ เซตของจุด (x, y) ทุกจุดในระนาบซึ่งผลบวกของระยะทางจากจุด (x, y) ถึงจุดตรึง 2 จุด

(โฟกัส) มีคาคงตัวเสมอ

 P และ Q เปนจุด 2 จุดใดๆ บนวงรีซ่ึงมี F1 และ F2 เปนโฟกัส
PF1 + PF2 = QF1 + QF2

สวนของเสนตรงท่ีเช่ือมจุด 2 จุดบนวงร ีเรยีกวา คอรดของวงร ีคอรดท่ีผานโฟกสัท้ังสองเรยีกวา แกนเอก
จุดปลายแกนเอก เรียกวา จุดยอด คอรดท่ีแบงครึ่งและตั้งฉากกับแกนเอกเรียกวา แกนโท จุดท่ีแกนเอกและแกน
โทตัดกันเรียกวา จุดศูนยกลางของวงรี คอรด 2 เสนท่ีตั้งฉากกับแกนเอกที่โฟกัสเรียกวา เลตัสเรกตัมของวงรี

2. สมการของวงรี
1. วงรีท่ีมีจุดศูนยกลาง (0, 0) มี 2 รูปแบบ เมื่อ a > b > 0 และ c2 = a2 - b2

2
2

a
x  + 2

2

b
y = 1 (แกนเอกอยูบนแกน x)

2
2

b
x  + 2

2

a
y = 1 (แกนเอกอยูบนแกน y)

0) c,(F2 -

y

x0) (c,F1 0)(a,v10) a,(v2 -
 b)(0,u1

b) (0,u2 - c)(0,F2 -

c)(0,F1

a)(0,v1

a)(0,v2 -

0) (b,u10)b,(u2 - x

y

ความหมายของ a, b, c ในสมการของวงรี
a คือ ระยะทางจากจุดศูนยกลางถึงจุดยอด  b คือ ระยะทางจากจุดศูนยกลางถึงจุดปลายของแกนโท และ

c คือ ระยะทางจากจุดศูนยกลางถึงจุดโฟกัส อัตราสวน a
c  เทากับความเยื้องศูนยกลางแทนดวย e คาของ a, b

และ c มีความสัมพันธกันโดย c2 = a2 - b2

2. วงรีท่ีมีจุดศูนยกลาง (h, k) เมื่อ a > b > 0 และ c2 = a2 - b2

แกนเอกขนานกับแกน x
โฟกัสอยูท่ี (h ± c,  k)
จุดยอดอยูท่ี (h ± a,  k)
แกนเอกขนานกับแกน y
โฟกัสอยูท่ี (h,  k ± c)
จุดยอดอยูท่ี (h,  k ± a)

Q P

1F 2F

2
2

b
h) (x -  + 2

2

a
k)  (y -    =   1

2
2

a
h) (x -  + 2

2

b
k)  (y -    =   1



คณิตศาสตร (98) ________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

9. ไฮเพอรโบลา
1. ไฮเพอรโบลา คือ เซตของจุด (x, y) ทุกจุดในระนาบซึ่งคาสัมบูรณของผลตางระหวางระยะทางจาก

จุด (x, y) ถึงจุดตรึง 2 จุด (โฟกัส) มีคาคงตัวเสมอ

P และ Q เปนจุดใดๆ บนไฮเพอรโบลาท่ีมีโฟกัส F1 และ F2
|PF1 - PF2| = |QF1 - QF2|  =  2a
ไฮเพอรโบลาประกอบดวยเสนโคง 2 เสน ไมตัดกัน เรียกแตละเสนวา กิ่ง

จุดตัดของไฮเพอรโบลากับเสนตรงท่ีผานโฟกัสท้ังสองเรียกวา จุดยอด (มี 2 จุด) สวนของเสนตรงท่ี
เช่ือมจุดยอด เรียกวา แกนตามขวาง จุดก่ึงกลางของแกนตามขวางเรียกวา จุดศูนยกลางของไฮเพอรโบลา สวน
ของเสนตรงท่ีเช่ือม 2 จุดใดๆ บนกิ่งเดียวกันเรียกวา คอรด คอรดท่ีผานจุดโฟกัสและตั้งฉากกับแกนตามขวาง
เรียกวา เลตัสเรกตัม

2. สมการของไฮเพอรโบลา
1. ไฮเพอรโบลาท่ีมีจุดศูนยกลาง (0, 0) มี 2 รูปแบบ เมื่อ a, b > 0 และ c2 = a2 + b2

2
2

a
x  - 2

2

b
y = 1 (แกนตามขวางอยูบนแกน x)

2
2

a
y  - 2

2

b
x = 1 (แกนตามขวางอยูบนแกน y)

ความหมายของ a, b, c ในสมการไฮเพอรโบลา
a คือ ระยะทางจากจุดศูนยกลางถึงจุดยอด
c คือ ระยะทางจากจุดศูนยกลางถึงจุดโฟกัส
คาของ a, b, c มีความสัมพันธกันตามสมการ c2 = a2 + b2

y

x

(0, b)

(c, 0)(-c, 0)

(0, -b)

(-a, 0) (a, 0)

y

x
(-b, 0)

(0, c)

(0, -c)

(b, 0)

(0, -a)

(0, a)

2
2

a
x  - 2

2

b
y   =  1 2

2

a
y  - 2

2

b
x   =  1

Q

P

1F

2F
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2. ไฮเพอรโบลาท่ีมีจุดศูนยกลาง (h, k) เมื่อ a, b > 0 , c2 = a2 + b2

แกนตามขวางขนานกับแกน x
โฟกัสอยูท่ี (h ± c,  k)
จุดยอดอยูท่ี (h ± a,  k)
เสนกํากับ y = ± a

b (x - h) + k

แกนตามขวางขนานกับแกน y
โฟกัสอยูท่ี (h,  k ± c)
จุดยอดอยูท่ี (h,  k ± a)
เสนกํากับ y = ± b

a (x - h) + k

3. ไฮเพอรโบลาท่ีมีเสนกํากับตั้งฉากกัน เรียกวา ไฮเพอรโบลามุมฉาก

แบบทดสอบ

1. กําหนดใหเสนตรง x = y ตัดวงรี 9
1) (x 2-  + 4

1)  (y 2-  = 1  ท่ีจุด A และ B ถา F1 และ F2 เปนจุดโฟกัส
ของวงรีน้ีแลว AF1 + AF2 + BF1 + BF2 มีคาเทากับเทาใด  (ตอบ 12)

2. กําหนดใหพาราโบลารูปหนึ่งมีสมการเปน y2 - 4y - 16x - 12 = 0 ถา l  เปนเสนตรงท่ีผานโฟกัสของ
พาราโบลารปูนีแ้ละตัง้ฉากกบัเสนตรง 3x – 2y + 5 = 0 แลวระยะตดัแกน y ของเสนตรง l  มีคาเทากับเทาใด
(ตอบ 4)

3. ขอใดผิด
1) เสนตรง y = 3x + 2 ขนานกับเสนตรง 3x - y - 4 = 0
2) เสนตรง y + 5x + 8 = 0 ตั้งฉากกับเสนตรง 5y = x + 3
3) ระยะหางระหวางจุด (0, 0) กับเสนตรง 3x + 4y – 10 = 0 เทากับ 2

 *4) ระยะหางระหวางเสนตรง x - 2y + 5 = 0 กับเสนตรง x - 2y - 5 = 0 เทากับ 2
4. กําหนดใหวงกลม x2 + y2 + 2ax + 2by + c = 0 ตดัแกน y ท่ีจุด 2 จุด แตไมตดัแกน x ขอความในขอใดเปนจริง

1) a2 > c และ b2 > c 2) a2 > c และ b2 < c
 *3) a2 < c และ b2 > c 4) a2 < c และ b2 < c

5. กําหนดให A เปนจุดจุดหนึ่งบนไฮเพอรโบลา 9
1) (x 2-  - 16

2)  (y 2-  = 1  ถาระยะหางระหวางจุด A และ
จุดโฟกัสจุดหนึ่งของพาราโบลา คือ 3 หนวย แลวระยะหางระหวางจุด A กับจุดโฟกัสอีกจุดหนึ่งของ
ไฮเพอรโบลามีคาเทากับกี่หนวย  (ตอบ 9)

2
2

a
h) (x -  - 2

2

b
k)  (y -    =   1

2
2

a
k)  (y -  - 2

2

b
h) (x -    =   1
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6. กําหนดให P คือ พาราโบลา x2 + 8y + 2x + a = 0 โดยที่ a < 0 และมีเสนตรง y = 4 เปนเสน
ไดเรกตริกซ ถา P ตัดแกน x ทางลบที่จุด A แลวเสนตรงท่ีผานจุด A และจุดยอดของ P มีความชันเทากับ
เทาใด  (ตอบ 0.5)

7. ให A เปนจุดในควอดรันตท่ีหนึ่ง และเปนจุดศูนยกลางของวงกลม C ซ่ึงมีรัศมี 3 หนวย ถา C ผานจุดโฟกัส
ท้ังสองของไฮเพอรโบลา 2y2 - 12y – 3x2 + 6x + 9 = 0 แลวระยะทางจากจุดกําเนิดไปยังจุด A มีคา
เทากับเทาใด
1) 15  *2) 18 3) 20 4) 24

8. กําหนดใหวงกลม C มีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุดโฟกัสของพาราโบลา  y = 1 - 8
1 (x - 2)2  ถาเสนตรง

3x - 4y + 5 = 0 เปนเสนสัมผัสวงกลม C แลวจุดในขอใดอยูบนวงกลม C
1) (0, 1 + 5 ) 2) (1 - 2 2 , 0)  *3) (-1, -1) 4) (2, -2)

9. ให H เปนไฮเพอรโบลา 12y2 - 4x2 + 72y + 16x + 44 = 0 ซ่ึงมีจุดโฟกัสคือ F1 และ F2 ให E เปนวงรี
ซ่ึงมีจุดศูนยกลางรวมกับ H โดยมี F1 และ F2 เปนจุดยอด และสัมผัสกับแกน y ถา E ตัดแกน x ท่ีจุด A
และ B แลว AB ยาวเทากับขอใด
1) 8  หนวย  *2) 7  หนวย 3) 6  หนวย 4) 5  หนวย

10. ให E เปนวงรีซ่ึงผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆ บนวงรี E ไปยังจุด (-3, 2) และ (5, 2) เทากับ 12 หนวย
ถา A และ B เปนจุดยอดของวงรี E และวงรี E ตัดแกน y ท่ีจุด C และ D แลวพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม
ABCD เทากับขอใด

 *1) 10 5  ตารางหนวย 2) 20 5  ตารางหนวย
3) 10 7  ตารางหนวย 4) 20 7  ตารางหนวย

11. กําหนดให a เปนจํานวนจริงและ A(a, 1), B(-5, -4), C(1, -2) และ D(2, 3) เปนจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยม
ดานขนาน ABCD ถา l  เปนเสนตรงท่ีตั้งฉากกับ AC และผานจุดก่ึงกลางของดาน AC แลวสมการของ
เสนตรง l  คือสมการในขอใด

 *1) 5x - 3y + 6 = 0 2) 5x - 3y - 6 = 0 3) 5x + 3y + 9 = 0 4) 5x + 3y - 9 = 0
12. ถาไฮเพอรโบลา H มีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุดศูนยกลางของวงรี 4x2 + 9y2 - 8x - 36y + 4 = 0  จุดยอดอยู

ท่ีจุดโฟกัสท้ังสองจุดของวงรีน้ี และผานจุด (5, 5) แลวจุดโฟกัสของไฮเพอรโบลา H คือจุดในขอใด
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13. วงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนยกลาง (h, k) อยูบนเสนตรง 2x + 3y = 6 โดยที่ h, k เปนจํานวนเต็ม ถาวงกลมนี้มี
เสนตรง 2x - y = 1 และเสนตรง 2x + y = -3 เปนเสนสัมผัสแลวความยาวรัศมีของวงกลมนี้อยูในชวงใด
1) [2, 4] 2) [4, 5]  *3) [5, 6] 4) [6, 7]



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _______________________________ คณิตศาสตร (101)
2008

14. กําหนดให F1 และ F2 เปนจุดโฟกัสของไฮเพอรโบลา x2 + 6x - y2 - 14y - 41 = 0 ให P1(0, y1) และ
P2(0, y2) เปนจุด 2 จุดท่ีทําใหพ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยม P1F1F2 และพื้นท่ีของรูปสามเหลี่ยม P2F1F2 ตางก็
เทากับ 2 2  ตารางหนวย แลว | 2

1y  - 2
2y | มีคาเทากับเทาใด

1) 28  *2) 56 3) 84 4) 120
15. กําหนดให P เปนพาราโบลา y2 - 2y - 8x - 7 = 0 ซ่ึงมี l  เปนเสนไดเรกตริกซ สมการวงกลมซ่ึงมี          

จุดศูนยกลางอยูท่ีจุดโฟกัสของ P และมี l  เปนเสนสัมผัสคือขอใด
1) x2 + y2 + 2x - 2y - 14 = 0 2) x2 + y2 + 2x - 2y - 2 = 0
3) x2 + y2 + 2x + 2y - 2 = 0  *4) x2 + y2 - 2x - 2y - 14 = 0

16. วงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุดศูนยกลางของวงรี 9x2 + 4y2 - 36x - 24y + 36 = 0 ถาวงกลมนี้
สัมผัสกับเสนตรงท่ีผานจุด (1, 3) และ (5, 0) แลวรัศมีของวงกลมนี้เทากับเทาใด

 *1) 3/5 2) 4/5 3) 7/8 4) 9/13
17.  กําหนด H เปนไฮเพอรโบลาท่ีมีสมการเปน 16x2 – 9y2 – 144 = 0 ถาจุด A(6,k) เมื่อ k > 0 เปนจุดอยูบน

เสนกํากับของ H และ F1, F2 เปนโฟกัสของ H แลวพ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยม AF1F2 เทากับเทาใด
1) 17/2 ตารางหนวย 2) 45/2 ตารางหนวย 3) 30 ตารางหนวย  *4) 40 ตารางหนวย

18. ถา k, m และ n เปนจํานวนจริงท่ีทําใหวงรี kx2 + my2 - 72x - 24y + n = 0 มีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุด   
(4, 3) และสัมผัสแกน y แลวขอใดตอไปนี้ ผิด
1) ความยาวแกนเอกเทากับ 12 หนวย
2) ความยาวแกนโทเทากับ 8 หนวย
3) ระยะหางระหวางจุดโฟกัสท้ังสองเทากับ 54  หนวย

 *4) จุด (2, 6) อยูบนวงรี
19.  วงกลม C มีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุดกําเนิดและผานจุดโฟกัสของพาราโบลา (x – 2)2 = 8y โดยเสนไดเรกตริกซ

ของพาราโบลาตัดวงกลม C ท่ีจุด P และจุด Q ถาจุด R อยูบนพาราโบลาและอยูหางจากจุดโฟกัสเปน
ระยะทาง 4 หนวย แลวสามเหลี่ยม PQR มีพ้ืนท่ีเทาใด

 *1) 8 หนวย 2) 9 หนวย 3) 10 หนวย 4) 12 หนวย
20.  ถาเสนกํากับของไฮเพอรโบลา  16x2 – 9y2 + 32x + 36y = 164 ตัดแกน x ท่ีจุด x1 และ x2 แลวระยะ

ระหวาง x1 และ x2  เทากับเทาใด  (ตอบ 3 หนวย)
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เฉลยละเอียด (บางขอ)

1. เฉลย 12
ผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆ บนวงรีถึงจุดโฟกัสทั้งสองเทากับ 2a (ความยาวแกนเอก)

วงรี 2
2

3
1) (x -  + 2

2

2
1)  (y -  = 1  มี  a = 3

ดังน้ัน (AF1 + AF2) + (BF1 + BF2) = 2a + 2a = 4a = 12
2. เฉลย 4

หาจุดโฟกัสของ y2 - 4y - 16x - 12 = 0
y2 - 4y + 4 = 16(x + 1)

(y - 2)2 = 4(4)(x + 1) , (h, k)  =  (-1, 2) , p  =  4
พาราโบลาเปดดานขวา จุดโฟกัส = (3, 2)
หาความชันของ l
เสนตรง 3x - 2y + 5 = 0 มีความชัน m = 2

3

เสนตรง l  มีความชัน - 3
2

หาสมการและระยะตัดแกน y ของ l
y - 2 = - 3

2 (x - 3)

y = - 3
2 x + 4

ระยะตัดแกน y เทากับ 4

3. เฉลย 4) d = 
22 2)(  1

|5)(  5|
-

--
+

  =  
5

10   ≠  2

1) y = 3x + 2 มีความชันเทากับ 3
3x - y - 4 = 0 (y = 3x - 4) มีความชันเทากับ 3
y = 3x + 2 ขนานกับ 3x - y - 4 = 0

2) y + 5x + 8 = 0 (y = -5x - 8) มีความชันเทากับ –5
5y = x + 3  








+= 5
3 x 5

1  y   มีความชันเทากับ 5
1

y + 5x + 8 = 0  ตั้งฉากกับ  5y = x + 3

3) d = 
22  4 3

|10   4(0) 3(0)|
+

+ -   =  2
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4. เฉลย 3) วงกลมตัดแกน y สองจุด
ท่ีจุดตัดแกน y, x = 0  ตองไดคา y สองคา

y2 + 2by + c = 0

y = 2(1)
 4(1)c (2b)  2b 2 -- ±

สมการมี 2 คําตอบ เมื่อ 4b2 - 4c > 0  หรือ  b2 > c
วงกลมไมตัดแกน x :
สมการ x2 + 2ax + c = 0  ไมมีคําตอบ ซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อ  4a2 - 4c < 0  หรือ  a2 < c

5. เฉลย 9
ให F1 และ F2 แทนจุดโฟกัสของไฮเพอรโบลา
จะได |AF1 - AF2| = 2a (a = ความยาวแกนตามขวาง)

ไฮเพอรโบลา 9
1) (x 2-

 - 16
2)  (y 2- = 1  มี  a = 3

ให AF1 = 3
จะได |3 - AF2| = 6 (AF2  >  0)
ดังน้ัน AF2 = 9

8. เฉลย 3) หาจุดโฟกัสของพาราโบลา (จุดศูนยกลางของวงกลม)
y = 1 - 8

1 (x - 2)2

4(-2)(y - 1) = (x - 2)2 ;  (h, k)  =  (2, 1) ;  p = -2
พาราโบลาเปดดานลาง จุดโฟกัส = (2, -1)
จุดศูนยกลางวงกลม = (2, -1)
หารัศมีของวงกลม

รัศมี =
22 4)(  3

|51)4(3(2)|
-

--
+

+   =  5
15   =  3

สังเกตวา จุด (-1, -1) อยูหางจากจุดศูนยกลาง (2, -1)  3 หนวย
ดังน้ัน จุดท่ีอยูบนวงกลม C คือ (-1, -1)
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ตรรกศาสตร

1. ประพจนและคาความจริง
ประพจน คือ ประโยคบอกเลาหรือปฏิเสธท่ีมีคาความจริงเปนจริง หรือเปนเท็จ อยางใดอยางหนึ่งเทาน้ัน

โดยทั่วไปจะแทนประพจนดวยตัวอักษร p, q, r, s, ... และแทนคาความจริง “จริง” และ “เท็จ” ดวย T และ F
ตามลําดับ

2. การเชื่อมประพจนและนิเสธของประพจน
1. การรวมประพจน อาจใชตัวเชื่อม “และ” “หรือ” “ถา ... แลว ...” และ “ก็ตอเมื่อ” ประพจนท่ีได

เรียกวาประพจนประกอบ ประพจนเริ่มตนท่ีนํามาเช่ือมกัน เรียกวา ประพจนยอย คาความจริงของประพจน
ประกอบเปนไปตามขอตกลงตอไปนี้

ประพจนประกอบ สัญลักษณ คาความจริง
p และ q p ∧ q p ∧ q เปนจริงเมื่อ p และ q เปนจริงท้ังคูเทาน้ัน
p หรือ q p ∨ q p ∨ q เปนเท็จเมื่อ p และ q เปนเท็จท้ังคูเทาน้ัน

ถา p แลว q p ⇒ q p ⇒ q เปนเท็จเมื่อ p เปนจริง และ q เปนเท็จเทาน้ัน
p ก็ตอเมื่อ q p ⇔ q p ⇔ q เปนเท็จเมื่อ p และ q มีคาความจริงตางกัน

ตามขอตกลงขางบนนี้ สามารถเขียนตารางคาความจริงของประพจนประกอบได ดังน้ี

p q p ∧ q p ∨ q p ⇒ q p ⇔ q
T
T
F
F

T
F
T
F

T
F
F
F

T
T
T

F

T
F
T
T

T
F
F
T

เครื่องหมาย  แสดงกรณีท่ีใชชวยจํา ตัวอยางเชน จําวา p และ q เปนจริง เมื่อ p และ q เปนจริง
ท้ังคูเพียงกรณีเดียว

2. สําหรับประพจนประกอบ p ⇒ q เปนประโยคเงื่อนไข เรียก p วาเหตุ และเรียก q วาผล ประโยค
เงื่อนไขตอไปนี้มีความหมายเหมือนกัน

“ถา p แลว q” “q ถา p” “เพราะวา p ดังน้ัน q” “จาก p จะได q”
3. นิเสธของประพจน p ใดๆ คือ ประโยคปฏิเสธของประพจนน้ัน เขียนแทนดวย ∼p และมีคาความจริง

ตรงขามกับ p
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3. รูปแบบประพจนท่ีสมมูลกัน
1. รูปแบบของประพจน 2 รูปแบบใดๆ ท่ีมีคาความจริงเหมือนกันกรณีตอกรณี กลาววาเปนรูปแบบที่

สมมูลกัน และสามารถใชแทนกันได ใชสัญลักษณ ≡ แทนการสมมูลกัน
2. รูปแบบประพจนท่ีสมมูลกันท่ีควรทราบ ไดแก

1. ∼(∼p) ≡ p
2. (p ∧ q) ∧ r ≡ p ∧ (q ∧ r) (กฎการเปลี่ยนกลุม)
3. (p ∨ q) ∨ r ≡ (p ∨ q) ∨ r (กฎการเปลี่ยนกลุม)
4. (p ⇒ q) ≡ (∼p ∨ q) ≡ (∼q ⇒ ∼p)
5. (p ⇔ q) ≡ (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p)
6. ∼(p ∨ q) ≡ ∼p ∧ ∼q (กฎของเดอ มอรกอง)
7. ∼(p ∧ q) ≡ ∼p ∨ ∼q (กฎของเดอ มอรกอง)
8. ∼(p ⇒ q) ≡ p ∧ ∼q
9. p ∨ (q ∧ r) ≡ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r) (กฎการแจกแจง)
10. p ∧ (q ∨ r) ≡ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r) (กฎการแจกแจง)

ขอสังเกต 1. กําหนดประโยคเงื่อนไข p ⇒ q
เรียก q ⇒ p วาบทกลับของ p ⇒ q
เรียก ∼p ⇒ ∼q วาบทผกผันของ p ⇒ q
เรียก ∼q ⇒ ∼p วาบทแยงสลับทีข่อง p ⇒ q

2. p ⇒ q ไมสมมูลกับ q ⇒ p
p ⇒ q ไมสมมูลกับ ∼p ⇒ ∼q
p ⇒ q สมมูลกับ ∼q ⇒ ∼p

4. สัจนิรันดร
1. รูปแบบของประพจนท่ีมีคาความจริงเปนจริงทุกกรณีเรียกวาสัจนิรันดร เชน p ∨ ∼p เปนสัจนิรันดร

เพราะมีคาความจริงเปนจริงทุกกรณี

p ∼p p ∨ ∼p
T
F

F
T

T
T

2. การตรวจสอบวารูปแบบประพจนท่ีกําหนดใหเปนสัจนิรันดรหรือไม นอกจากจะพิจารณาคาความจริง
ทุกๆ กรณี โดยใชตารางคาความจริงแลวอาจพิจารณาวาประพจนในรูปแบบที่กําหนดสามารถเปนเท็จไดหรือไม
ถาเปนเท็จไมไดเลยก็ตองเปนจริงเสมอ น่ันคือเปนสัจนิรันดร
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ตัวอยางที่ 1 ให p และ q เปนประพจน จงพิจารณาวา [(p ⇒ q) ∧ q] ⇒ r เปนสัจนิรันดรหรือไม
วิธีทํา สมมติวา [(p ⇒ q) ∧ q] ⇒ p เปนเท็จ

จะไดวา (p ⇒ q) ∧ q เปนจริง ...(1)
p เปนเท็จ ...(2)

จาก (1) จะได p ⇒ q เปนจริง ...(3)
q เปนจริง ...(4)

จาก (2) และ (3) จะเห็นไดวาประพจนท่ีกําหนดใหเปนเท็จไดในกรณีท่ี p เปนเท็จและ q เปนจริง
ดังน้ันประพจนท่ีกําหนดใหไมเปนสัจนิรันดร
ตัวอยางที่ 2 ให p และ q เปนประพจน จงพิจารณาวา [(p ⇒ q) ∧ p] ⇒ q เปนสัจนิรันดรหรือไม
วิธีทํา สมมติวา [(p ⇒ q) ∧ p] ⇒ q เปนเท็จ

จะไดวา (p ⇒ q) ∧ p เปนจริง ...(1)
q เปนเท็จ ...(2)

จาก (1) จะได p ⇒ q เปนจริง ...(3)
p เปนจริง ...(4)

จาก (3) และ (4) จะไดวา q ตองเปนจรงิ ซ่ึงขดัแยงกับ (2) แสดงวาท่ีสมมตวิา[(p ⇒ q) ∧ p] ⇒ q
เปนเท็จน้ันเปนไปไมได ตองเปนจริงเสมอ ดังน้ัน [(p ⇒ q) ∧ p] ⇒ q เปนสัจนิรันดร

คําอธิบายขางบนนี้อาจเขียนเปนแผนภาพได ดังน้ี

T

T
TT

T

F
F

ขัดแยงกัน

qpq)(p ][ ⇒∧⇒

5. กฎของตรรกศาสตร
สัจนิรันดรตอไปนี้เปนกฎของตรรกศาสตรท่ีใชในการอางเหตุผล
1. กฎนิเสธซอน ∼(∼p) ≡ p กฎขอนี้บอกวาใช p แทน ∼(∼p) ได
2. กฎไมมีความเปนกลาง p ∨ ∼p กฎขอนี้บอกวาไม p ก็ ∼p ตองเปนจริง
3. การอางเหตุผลโดยตรง [(p ⇒ q) ∧ p] ⇒ q กฎขอนี้ใชเปนรูปแบบของการอางเหตุผลโดยตรง

กลาวคือ ถาทราบวา p ⇒ q เปนจริงและทราบหรือแสดงไดวา p เปนจริงแลวสามารถสรุปไดวา q เปนจริง
4. การอางเหตุผลโดยออม [(p ⇒ q) ∧ ∼q] ⇒ ∼p กฎขอนีใ้ชเปนรปูแบบของการอางเหตผุลโดยออม

กลาวคือ ถาทราบวา p ⇒ q เปนจริง และทราบหรือแสดงไดวา q เปนเท็จ (∼q เปนจริง) แลวสามารถสรุป
ไดวา p เปนเท็จ (∼p เปนจริง)

5. กฎการถายทอด [(p ⇒ q) ∧ (q ⇒ r)] ⇒ (p ⇒ r) กฎขอนี้บอกวา ถาทราบวา p ⇒ q เปนจริง
และทราบหรือแสดงไดอีกวา q ⇒ r เปนจริง แลวสามารถสรุปไดวา p ⇒ r เปนจริง

6. กฎแยงสลับที่ (p ⇒ q) ≡ (∼q ⇒ ∼p) กฎขอนี้บอกวาใช ∼q ⇒ ∼p แทน p ⇒ q ได
7. ตรรกบทแบบคัดออก [(p ∨ q) ∧ ∼p] ⇒ q กฎขอนี้บอกวา ถาทราบวา p ∨ q เปนจริง และ

ทราบหรือแสดงไดวา p เปนเท็จ (∼p เปนจริง) แลวสามารถสรุปไดวา q เปนจริง
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6. ประโยคเปด
ประโยคเปด คือ ประโยคบอกเลาหรือปฏิเสธท่ีมีตัวแปรและไมเปนประพจน แตเมื่อแทนตัวแปรดวย

สมาชิกในเอกภพสัมพัทธหรือเติมตัวบงปริมาณแลวไดประพจน เชน
x2 < 3 เปนประโยคเปด เพราะไมสามารถระบุคาความจริงใหชัดเจนวาเปนจริงหรือเปนเท็จ
22 < 3 เปนประพจนท่ีเกิดจากการแทนตัวแปรในประโยคเปดขางบนดวย 2
มี x ∈ R ซ่ึง x2 < 3 เปนประพจนท่ีเกิดจากการเติมตัวบงปริมาณ “มี x ∈ R”

7. ประพจนท่ีมีตัวบงปริมาณ
1. ให x เปนตัวแปรในประโยคเปด P(x) และ U เปนเอกภพสัมพัทธ การบงบอกวามีสมาชิกใน U ท่ี

สอดคลองกับ P(x) ก่ีตัว กระทําไดโดยใชตัวบงปริมาณตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้

ตัวบงปริมาณ สัญลักษณ วัตถุประสงค
สําหรับ x ทุกตัว
สําหรับ x บางตัว

∀x
∃x

เพ่ือบงบอกวาสมาชิกทุกตัว ใน U สอดคลองกับ P(x)
เพ่ือบงบอกวามีสมาชิกอยางนอย 1 ตัว ใน U ท่ีสอดคลองกับ P(x)

2. ประโยคที่มีตัวบงปริมาณมีสวนประกอบ 3 สวน คือ ประโยคเปด ตัวบงปริมาณ ∀ หรือ ∃ และ
เอกภพสมัพัทธ U รูปแบบของประโยคที่มีตัวบงปริมาณของตัวแปรตัวเดียวมี 2 แบบ และกําหนดคาความจริงดังน้ี

รูปแบบประโยคที่มีตัวบงปริมาณ คาความจริง
∀x ∈ U[P(x)] เปนจริงก็ตอเมื่อแทนตัวแปร x ในประโยคเปด P(x) ดวยสมาชิก

แตละตัวใน U แลวไดประพจนท่ีเปนจริงเสมอ
เปนเท็จก็ตอเมื่อมีสมาชิกอยางนอย 1 ตัวใน U ซ่ึงเมื่อแทน
ตัวแปร x ในประโยคเปด P(x) แลวไดประพจนท่ีเปนเท็จ

∃x ∈ U[P(x)] เปนจริงก็ตอเมื่อมีสมาชิกอยางนอย 1 ตัวใน U ซ่ึงเมื่อแทน
ตัวแปร x ในประโยคเปด P(x) แลวไดประพจนท่ีเปนจริง
เปนเท็จก็ตอเมื่อแทนตัวแปร x ในประโยคเปด P(x) ดวยสมาชิก
แตละตัวใน U แลวไดประพจนท่ีเปนเท็จเสมอ

3. ประโยคที่มีตัวบงปริมาณของตัวแปร 2 ตัว มี 4 แบบ และกําหนดคาความจริง ดังน้ี

รูปแบบประโยคที่มีตัวบงปริมาณ คาความจริง
∀x∀y[P(x, y)] เปนจริงก็ตอเมื่อแทนตัวแปร x และ y ในประโยคเปด P(x, y)

ดวยสมาชิกใดๆ ในเอกภพสัมพัทธ แลวไดประพจนท่ีเปนจริงเสมอ
เปนเท็จก็ตอเมื่อมีสมาชิกในเอกภพสัมพัทธอยางนอย 1 คู เชน
a และ b ซ่ึงเมื่อแทนตัวแปร x และ y ตามลําดับ จะไดประพจน
P(a, b) ท่ีเปนเท็จ
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รูปแบบประโยคที่มีตัวบงปริมาณ คาความจริง
∀x∃y[P(x, y)] เปนจริงก็ตอเมื่อ สําหรับทุกสมาชิกของเอกภพสัมพัทธท่ีใชแทน x

ในประโยคเปด จะมีสมาชิกของเอกภพสัมพัทธซ่ึงแทน y แลวได
ประพจนท่ีเปนจริง
เปนเท็จก็ตอเมื่อมีสมาชิกในเอกภพสมัพัทธอยางนอย 1 ตวัท่ีใช
แทน x ในประโยคเปดแลว ไมวาจะใชสมาชกิตวัใดในเอกภพสมัพัทธ
แทน y จะไดประพจนท่ีเปนเท็จเสมอ

∃x∀y[P(x, y)] เปนจริงก็ตอเมื่อมีสมาชิกในเอกภพสมัพัทธอยางนอย 1 ตวัท่ีใช
แทน x ในประโยคเปดแลว ไมวาจะใชสมาชกิตวัใดในเอกภพสมัพัทธ
แทน y จะไดประพจนท่ีเปนจริงเสมอ
เปนเท็จก็ตอเมื่อ สําหรับสมาชิกแตละตัวในเอกภพสัมพัทธท่ีใช
แทน x ในประโยคเปดจะมสีมาชกิในเอกภพสมัพัทธอยางนอย 1 ตวั
ท่ีใชแทน y แลวไดประพจนท่ีเปนเท็จ

∃x∃y[P(x, y)] เปนจริงก็ตอเมื่อมีสมาชิกในเอกภพสัมพัทธอยางนอย 1 คู ท่ีใช
แทน x และ y ในประโยคเปด แลวไดประพจนท่ีเปนจริง
เปนเทจ็ก็ตอเมือ่สมาชิกแตละคูในเอกภพสมัพัทธเมือ่ใชแทน x และ
y ในประโยคเปดแลวไดประพจนท่ีเปนเท็จเสมอ

4. นิเสธของประพจนท่ีมีตัวบงปริมาณ
1. ∼∀x[P(x)] ≡ ∃x[∼P(x)] [เปลี่ยน ∀ เปน ∃, เปลี่ยน P(x) เปน ∼P(x)]
2. ∼∃x[P(x)] ≡ ∀x[∼P(x)] [เปลี่ยน ∃ เปน ∀, เปลี่ยน P(x) เปน ∼P(x)]
3. ∼∀x∀y[P(x, y)] ≡ ∃x∃y[∼P(x, y)]
4. ∼∀x∃y[P(x, y)] ≡ ∃x∀y[∼P(x, y)]
5. ∼∃x∀y[P(x, y)] ≡ ∀x∃y[∼P(x, y)]
6. ∼∃x∃y[P(x, y)] ≡ ∀x∀y[∼P(x, y)]

8. การอางเหตุผล
การอางเหตุผล คือ การอางวาถาขอความชุดหนึ่ง คือ p1, p2, ... , pn เปนจริงทุกขอความแลวสามารถ

สรุปวาขอความ c เปนจริงไดหรือไม น่ันคือ (p1 ∧ p2 ∧ ... ∧ pn) ⇒ c เปนสัจนิรันดรหรือไม ถาเปนจะกลาว
วาการอางเหตุผลนั้นสมเหตุสมผล ถาไมเปนจะกลาววาการอางเหตุผลนั้นไมสมเหตุสมผล

การตัดสินวาการอางเหตุผลท่ีกําหนดใหสมเหตุสมผลหรือไม อาจใชกฎของตรรกศาสตรในขอ 5
ตัวอยางที่ 1 จงพิจารณาวาการอางเหตุผลตอไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม

เหตุ 1. p ⇒ q
2. q

ผล p
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วิธีทํา พิจารณาวา [(p ⇒ q) ∧ q] ⇒ p เปนสัจนิรันดรหรือไม
สมมติวา [(p ⇒ q) ∧ q] ⇒ p เปนเท็จ
จะไดวา (p ⇒ q) ∧ q เปนจริง ...(1)

p เปนเท็จ ...(2)
จาก (1) จะได p ⇒ q เปนจริง ...(3)

q เปนจริง ...(4)
จะเหน็ไดวา [(p ⇒ q) ∧ q] ⇒ p เปนเท็จได เมือ่ p เปนเท็จ และ q เปนจรงิ
เน่ืองจาก [(p ⇒ q) ∧ q] ⇒ p ไมเปนสจันิรนัดร ดงัน้ันการอางเหตผุลท่ีกําหนดใหไมสมเหตสุมผล

ตัวอยางที่ 2 จงพิจารณาวาการอางเหตุผลตอไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม
เหตุ 1. p ⇒ q

2. q ⇒ s
3. ∼s

ผล ∼p ∨ s
วิธีทํา พิจารณาวา [(p ⇒ q) ∧ (q ⇒ s) ∧ ∼s] ⇒ (∼p ∨ s) เปนสัจนิรันดรหรือไม

สมมติวา [(p ⇒ q) ∧ (q ⇒ s) ∧ ∼s] ⇒ (∼p ∨ s) เปนเท็จ
จะไดวา (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ s) ∧ ∼s เปนจริง ...(1)

∼p ∨ s เปนเท็จ ...(2)
จาก (1) จะได (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ s) เปนจริง ...(3)

∼s เปนจริง ...(4)
จาก (3) จะได p ⇒ s เปนจริง ...(5) [กฎการถายทอด]
จาก (4) และ (5) จะได ∼p เปนจริง ...(6) [การอางเหตุผลโดยออม]
จาก (6) จะได ∼p ∨ s เปนจริง ...(7)
(2) และ (7) ขัดแยงกัน แสดงวา [(p ⇒ q) ∧ (q ⇒ s) ∧ ∼s] ⇒ (∼p ∨ s)  เปนเท็จไมได
น่ันคือ [(p ⇒ q) ∧ (q ⇒ s) ∧ ∼s] ⇒ (∼p ∨ s)  ตองเปนจริงเสมอและเปนสัจนิรันดร
ดังน้ัน การอางเหตุผลท่ีกําหนดใหสมเหตุสมผล
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แบบทดสอบ

1. ให p, q, r, s เปนประพจน ถา [(p ⇒ ∼q) ∨ r] ∧ (q ∨ s) มีคาความจริงเปนจริง และ (p ∧ s) ⇒ r
มีคาความจริงเปนเท็จ แลวประพจนในขอใดมีคาความจริงเปนเท็จ

 *1) p ⇒ q 2) q ⇒ r 3) r ⇒ s 4) s ⇒ p
2. พิจารณาขอความตอไปนี้

ก. ถาเอกภพสทัพัทธ คือ เซตของจํานวนเตม็แลวขอความ ∃m∃n[5m + 7n = 1] มคีาความจรงิเปนจริง
ข. นิเสธของขอความ ∀x∃y[(x2 - 2x ≥ y - 2) ∧ (y ≥ sin x)] คือ

∃x∀y[(x2 - 2x < y - 2) ∨ (y < sin x)]
ขอใดถูก

 *1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด
3. พิจารณาขอความตอไปนี้

ก. ถาประพจน [p ∧ (q ⇒ r)] ⇒ (r ∨ s) มีคาความจริงเปนเท็จ แลว (p ∧ q) ⇒ s มีคาความจริง
เปนเท็จ

ข. นิเสธของขอความ ∀x∃y[(x > y) ∧ (x2 < y)] คือ ∃x∀y[(x > y) ⇒ (y ≤ x2)]
ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด  *3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

4. กําหนดเอกภพสัมพัทธคือชวงเปด (-2, 2) พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. ประพจน ∀x[|x + x2| ≤ |x| + x2 และ x ≤ x2] มีคาความจริงเปนจริง
ข. ประพจน ∃x[x2 - x - 6 ≥ 0] มีคาความจริงเปนจริง

ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก  *4) ก. และ ข. ผิด

5. กําหนดใหประพจน (∼p ⇔ ∼r) ∨ (p ⇔ q)) มีคาความจริงเปนเท็จ
ประพจนในขอใดมีคาความจริงเปนเท็จ
1) ∼p ⇒ (q ∨ r) 2) ∼p ⇒ (q ∧ r) 3) (p ∨ q) ∨ ∼r  *4) (p ∧ q) ∧ ∼r

6. พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. ประพจน [p ⇒ (q ⇒ r)] ⇔ [q ⇒ (p ⇒ r)] เปนสัจนิรันดร
ข. มีจํานวนจริง a อยูในชวง 








4
1 0,  ทําใหประโยค ∃x[x2 + x + a = 0] มีคาความจริงเปนจริง เมื่อ

เอกภพสัมพัทธ คือ U = 





 0 ,2

1-

ขอใดถูก
 *1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด
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7. พิจารณาการอางเหตุผลตอไปนี้
ก. เหตุ 1. p ∧ q ข. เหตุ 1. P(x) ⇒ ∼Q(x)

2. (q ∨ r) ⇒ (s ∧ p) 2. Q(x) ∨ R(x)
3. p ⇒ ∼r ผล P(x) ⇒ R(x)

ผล s ∧ ∼r
ขอใดถูก

 *1) ก. และ ข. สมเหตุสมผลท้ังคู 2) ก. สมเหตุสมผล แต ข. ไมสมเหตุสมผล
3) ก. ไมสมเหตุสมผล แต ข. สมเหตุสมผล 4) ก. และ ข. ไมสมเหตุสมผลท้ังคู

8. กําหนดให p, q, r และ s เปนประพจนในการอางเหตุผล ถาเหตุ คือ
1. (p ∨ q) ⇒ r ∧ s และ 2. r ⇒ ∼s

แลวขอใดเปนผลท่ีทําใหการอางเหตุผลมีความสมเหตุสมผล
1) p 2) q  *3) ∼p ∧ ∼q 4) ∼p ∧ q

9. ให p, q และ r เปนประพจน พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. ถา [(p ∧ ∼r) ∧ q] ⇒ ∼(p ∧ q) เปนเท็จแลว (p ∨ q) ⇒ r เปนจริง
ข. ถา q ∨ ∼r เปนเท็จแลว [p ∨ (q ⇒ r)] ⇒ ∼q เปนเท็จ

ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก  *4) ก. และ ข. ผิด

10. กําหนดให P(x) และ Q(x) เปนประโยคเปด โดยที่ ∀x[P(x)] ⇒ ∃x [∼Q(x)] มีคาความจริงเปนเท็จ เมื่อ
เอกภพสัมพัทธคือเซตของจํานวนจริง ขอใดมีคาความจริงเปนจริง

 *1) ∃x[P(x) ∧ ∼Q(x)] 2) ∃x[∼P(x) ∨ ∼Q(x)]
3) ∀x[P(x) ⇒ ∼Q(x)] 4) ∀x[P(x) ⇒ Q(x)]

11. กําหนดให  เอกภพสัมพัทธคือ U = {-3, -2, -1, 1, 2, 3} ขอความใดตอไปนี้มีคาความจริงเปนเท็จ
1) ∃x∀y[x + y < y] 2) ∃x∀y[x - y2 < x]

 *3) ∃x∀y[xy2 = x] 4) ∃x∀y[x2y = y]
12. ให p, q, r เปนประพจน ถาประพจน p ⇒ (q ∨ r) มคีาความจรงิเปนจรงิ และ p ∨ (q ∧ r) มคีาความจริง

เปนเท็จ แลวประพจนในขอใดตอไปนี้มีคาความจริงเปนเท็จ
1) ∼q ∨ (p ⇒ r) 2) ∼p ⇒ (∼p ∨ q)

 *3) (q ∨ r) ⇒ ∼p ∨ (q ∧ r) 4) [(∼q) ∨ (∼r)] ⇒ [p ∧ (q ∨ r)]
13. พิจารณาขอความตอไปนี้

ก. ใหเอกภพสัมพัทธคือเซตของจํานวนเฉพาะบวก
ขอความ ∀x∃y[x2 + x + 1 = y] มีคาความจริงเปนจริง

ข. นิเสธของขอความ ∀x[P(x) ⇒ [Q(x) ∨ R(x)]] คือ ∃x[P(x) ∧ ∼Q(x) ∧ ∼R(x)]
ขอความใดตอไปนี้ถูก
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด  *3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด
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14. กําหนดเหตุใหดังน้ี
ก. เอกภพสัมพัทธไมเปนเซตวาง ข. ∀x[P(x) ⇒ Q(x)]
ค. ∀x[Q(x) ∨ R(x)] ง. ∃x[∼R(x)]

ขอความในขอใดตอไปนี้เปนผลท่ีทําใหการอางเหตุผลสมเหตุสมผล
1) ∃x[P(x)]  *2) ∃x[Q(x)] 3) ∀x[P(x)] 4) ∀x[Q(x)]

เฉลยละเอียด (บางขอ)

1. เฉลย 1) เราหาคาความจริงของประพจนยอย p, q, r, s จากเงื่อนไข [(p ⇒ ∼q) ∨ r] ∧ (q ∨ s) มีคา
ความจริงเปนจริง และ (p ∧ s) ⇒ r มีคาความจริงเปนเท็จกอน

จากเงื่อนไข (p ∧ s) ⇒ r ท่ีมีคาความจริงเปนเท็จ จะไดวา p ∧ s เปนจริง และ r เปนเท็จ
ดังน้ัน p เปนจริง  s เปนจริง และ r เปนเท็จ
จากเงื่อนไข [(p ⇒ ∼q) ∨ r] ∧ (q ∨ s) ท่ีมีคาความจริงเปนจริง จะไดวา
(p ⇒ ∼q) ∨ r และ q ∨ s ตองเปนจริงท้ังคู
แต (p ⇒ ∼q) ∨ r จะเปนจริง โดยที่ p เปนจริง และ r เปนเท็จ ไดเมื่อ q เปนเท็จเทาน้ัน
ดงัน้ัน p เปนจรงิ  q เปนเท็จ  s เปนจรงิ และ r เปนเท็จ ทาํให p ⇒ q เปนเทจ็เพยีงประพจนเดียว

2. เฉลย 1) เมื่อพิจารณาขอความท่ีกําหนด จะไดวา
ก. ถกู เน่ืองจาก 5 และ 7 เปนจํานวนเฉพาะสมัพัทธ ดงัน้ัน มจํีานวนเตม็ m และ n ซ่ึง 5m + 7n = 1

น่ันคอื ∃m∃n[5m + 7n = 1] มคีาความจรงิเปนจรงิ เมือ่เอกภพสมัพัทธ คือ เซตของจํานวนเตม็
ข. ถูก เน่ืองจาก ∼∀x∃y[(x2 - 2x ≥ y - 2) ∧ (y ≥ sin x)]

สมมูลกับ ∃x∀y[(x2 - 2x < y - 2) ∨ (y < sin x)]
4. เฉลย 4) เมื่อพิจารณาขอความท่ีกําหนด จะไดวา

ก. ผิด หาเซตคําตอบของ |x + x2| ≤ |x| + x2 และ x ≤ x2

เน่ืองจาก x ≤ x2 เมื่อ x ≥ 1
และ |x + x2| ≤ |x| + x2 เปนจริงเสมอ เมื่อ x ≥ 1
ดังน้ัน เซตคําตอบ คือ [1, ∞) และจะได ∀x[|x + x2| ≤ |x| + x2 และ x ≤ x2] เปนจรงิ
เมือ่เอกภพสมัพัทธเปนสบัเซตของ [1, ∞)

ข. ผิด หาเซตคําตอบของ x2 - x - 6 ≥ 0
(x - 3)(x + 2) ≥ 0

x ≤ -2 หรือ x ≥ 3
เซตคําตอบคือ (-∞, -2]U [3, ∞)
ดังน้ัน ∃x[x2 - x - 6 ≥ 0] เปนเท็จ เมื่อเอกภพสัมพัทธคือ (-2, 2)
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7. เฉลย 1) พิจารณาขอความท่ีกําหนด
ก. ถาเหตุท้ัง 3 ขอเปนจริง แลว ผล s ∧ ∼r เปนเท็จไดหรือไม ถาได การอางเหตุผล ไมสมเหตุ

สมผล ถาไมได การอางเหตุผลสมเหตุสมผล
ถาเหตุขอ 1. p ∧ q เปนจริง แลว p และ q เปนจริงท้ังคู

2. (q ∨ r) ⇒ (s ∧ p) เปนจริงดวย แลว s ตองเปนจริง (เพราะวา q เปนจริง
ทําให q ∨ r เปนจริง ดังน้ัน s ∧ p ตองเปนจริง น่ันคือ s ตองเปนจริง)

3. p ⇒ ∼r เปนจริงดวย แลว r ตองเปนเท็จ (เพราะวา p เปนจริง)
จะเห็นไดวา ถาเหตุท้ัง 3 ขอเปนจริง แลว s ∧ ∼r ตองเปนจริงเทาน้ัน
ดังน้ัน การอางเหตุผลในขอ ก. สมเหตุสมผล

ข. พิจารณาความสมเหตุสมผลของการอางเหตุผลเปน 2 กรณี
กรณีที่ 1 Q(x) เปนจริง

ถาเหตุขอ 1. P(x) ⇒ ∼Q(x) เปนจริงโดยท่ี Q(x) เปนจริง แลว P(x) ตองเปนเท็จ ทําให
ผล P(x) ⇒ R(x) ตองเปนจริงเทาน้ัน

กรณีที่ 2 Q(x) เปนเท็จ
ถาเหตุขอ 2. Q(x) ∨ R(x) จะเปนจริงได ถา R(x) เปนจริงเทาน้ัน ทําใหผล P(x) ⇒ R(x)

เปนจริงเทาน้ัน
ดังน้ัน การอางเหตุผลในขอ ข. สมเหตุสมผล
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เมตริกซและดีเทอรมิแนนต

1. เมตริกซและการเทากัน
1. เมตริกซ ประกอบดวยจํานวนจริง (หรือจํานวนเชิงซอนหรือฟงกชัน) ชุดหนึ่งเขียนเรียงกันเปนแถว

(แนวนอน) และคอลัมน (แนวตั้ง) อยูภายในวงเล็บ (  ) หรือ [  ] เมตริกซท่ีมี m แถว และ n คอลัมน เรียกวา
เมตริกซมิติ m × n หรือ m × n เมตริกซ เมตริกซท่ีมีจํานวนแถวเทากับจํานวนคอลัมน เรียกวา เมตริกซ
จัตุรัส จํานวนหรือฟงกชันท่ีบรรจุอยูในเมตริกซ เรียกวา สมาชิก หรือ สวนประกอบของเมตริกซ

เมตริกซ A มิติ m × n ซ่ึงมีสมาชิกในแถวท่ี i และคอลัมนท่ี j เปน aij อาจเขียนในรูปแบบทั่วไปดังน้ี





















mnm2m1

2n2221
1n1211

a  ...  a  a
                

a  ...  a   a
a ... a  a

MMM

หรือเขียนแบบกะทัดรัดเปน A = [aij]m×n

2. การเทากันของเมตริกซ เมตริกซ A และ B เทากันก็ตอเมื่อ A และ B มีมิติเดียวกัน และสมาชิกท่ี
อยูในตําแหนงเดียวกันมีคาเทากัน

3. เมตริกซศูนย คือ เมตริกซท่ีมีสมาชิกทุกตัวเปน 0 เขียนแทนดวย 0 เชน 02×3 = 











0  0  0
0  0  0

4. เมตริกซเอกลักษณ คือ เมตริกซจัตุรัสท่ีมีสมาชิกในแนวทแยงมุมหลัก (บนซายไปลางขวา) เปน 1

นอกนั้นเปน 0 เขียนแทนดวย I เชน I3×3 = 


















1  0  0
0  1  0
0  0  1

2. การบวกและการลบเมตริกซ
1. เมตริกซ A และ B บวกกันได ถา A และ B มีมิติเดียวกัน ผลบวกของ A และ B เขียนแทนดวย

A + B คือ เมตริกซท่ีไดจากการบวกสมาชิกของ A และ B ท่ีอยูในตําแหนงเดียวกัน
2. นิเสธของเมตริกซ A เขียนแทนดวย -A คือ เมตริกซท่ีมีสมาชิกเปนจํานวนตรงขามกับสมาชิกของ A

ท่ีอยูในตําแหนงเดียวกัน นิเสธของ A เรียกอีกอยางหนึ่งวาอินเวอรสการบวกของ A
3. เมตริกซ A และ B ลบกันได ถา A และ B มีมิติเดียวกัน และ A - B = A + (-B) ดังน้ัน A - B

หาไดจากการลบสมาชิกของ A ดวยสมาชิกของ B ท่ีอยูในตําแหนงเดียวกัน
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4. การบวกเมตริกซมีสมบัติหลายอยางคลายกับการบวกจํานวนจริง
ให A, B, C เปนเมตริกซมิติเดียวกัน
1. A + B = B + A สมบัติการสลับท่ี
2. (A + B) + C = A + (B + C) สมบัติการเปลี่ยนกลุม
3. A + 0 = A  =  0 + A สมบัติของเมตริกซศูนย
4. A + (-A) = 0 = (-A) + A สมบัติของอินเวอรสการบวก
5. ถา A = B แลว A + C = B + C สมบัติการบวกและการลบ

และ A - C = B – C
6. ถา A + C = B + C แลว A = B สมบัติการตัดออกของการบวก

3. การคูณแบบสเกลาร
1. ผลคูณของจํานวน k กับเมตริกซ A เขียนแทนดวย kA หรือ Ak คือ เมตริกซท่ีไดจากการคูณสมาชิก

แตละตัวของ A ดวย k เรียกจํานวน k น้ีวาสเกลาร และเรียกการคูณแบบนี้วา การคูณแบบสเกลาร
2. การคูณแบบสเกลารมีสมบัติตอไปนี้

ให A และ B เปนเมตริกซมิติเดียวกัน  k และ m เปนจํานวนจริง (สเกลาร) จะไดวา
1. k(mA) = (km)A
2. (k + m)A = kA + mA
3. k(A + B) = kA + kB
4. ถา A = B แลว kA = kB

4. การคูณเมตริกซ
1. สําหรับการคูณเมตริกซ A และ B จะมีผลคูณ AB ก็ตอเมื่อจํานวนคอลัมนของ A เทากับจํานวนแถว

ของ B และ AB จะมีมิติเทากับ (จํานวนแถวของ A) × (จํานวนคอลัมนของ B) น่ันคือ
Am×p Bp×n = Cm×n

ถา AB = C แลวสมาชิกในแถวท่ี i และคอลัมนท่ี j ของ C คือ cij เทากับผลคูณของแถวท่ี i ของ A
กับคอลัมนท่ี j ของ B โดยมีวิธีคูณ ดังน้ี

cij = [ai1  ai2  ...  aip]























pj

2j
1j

b

b
b

M

= a i1 b1i + ai2 b2j + ... + aip bpj
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เชน ถา A =












0  0   2
0 1  1 -

 และ B = 


















1   2
0   1
0   1

  จะได AB เปนเมตริกซมิติ 2 × 2

AB =





























































































1
0
0

0]  0   [2     
2
1
1

0]  0   [2

1
0
0

0]  1  [1     
2
1
1

0]  1  [1

 

--

= 





0   2
0   0

2. การคูณเมตริกซมีสมบัติ ดังน้ี
ถา A, B และ C เปนเมตริกซท่ีบวกกันไดและคูณกันได และ k เปน สเกลาร จะไดวา
1. (AB)C = A(BC) สมบัติการเปลี่ยนกลุม
2. A(B + C) = AB + AC สมบัติการแจกแจง

(B + C)A = BA + CA
A(B - C) = AB - AC
(B - C)A = BA - CA

3. ถา A = B แลว CA = CB และ AC = BC สมบัติการคูณของการเทากัน
4. k(AB) = (kA)B = A(kB)
5. Im×m Am×n = Am×n สมบัติของเมตริกซเอกลักษณ

Am×n In×n = Am×n
ขอควรระวัง การคูณเมตริกซไมมีสมบัติบางอยางท่ีมีในระบบจํานวน

1. การคูณเมตริกซไมมีสมบัติการสลับท่ี (AB และ BA อาจไมเทากัน)
2. การคูณเมตรกิซไมมสีมบตักิารตัดออก (ถา AC = BC หรอื CA = CB แลว A และ B อาจไมเทากัน)
3. การคูณเมตรกิซไมมสีมบตัขิองตวัประกอบศนูย (ถา AB = 0 แลวไมจําเปนท่ี A หรอื B จะตองเปน 0)



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _______________________________ คณิตศาสตร (117)
2008

5. ทรานสโพสของเมตริกซ
1. ทรานสโพสของเมตริกซ A มิติ m × n เขียนแทนดวย At คือเมตริกซมิติ n × m ท่ีไดจากการ

เปลี่ยนแถวท่ี i ของ A เปนคอลัมนท่ี i ของ At หรือเปลี่ยนคอลัมนท่ี j ของ A เปนแถวท่ี j ของ At เชน

ถา A  =  








24232221
14131211

a   a   a   a
a   a   a   a

  แลวจะได  At  =  




















2414
2313
2212
2111

a   a
a   a
a   a
a  a

2. ทรานสโพสของเมตริกซมีสมบัติตอไปนี้
1. (At)t = A
2. (A + B)t = At + Bt  และ  (A - B)t = At - Bt

3. (AB)t = BtAt  ควรระวังวา  (AB)t ≠ AtBt

4. (kA)t = kAt  เมื่อ k เปนจํานวนใดๆ

6. ดีเทอรมิแนนต
1. ให A เปนเมตริกซจัตุรัสมิติ n × n ใดๆ ดีเทอรมิแนนตของ A เขียนแทนดวย det(A) หรือ |A| มี

คาเปนจํานวนๆ หนึ่ง ดีเทอรมิแนนตของเมตริกซมิติ 2 × 2 และ 3 × 3 มีวิธีการหางายๆ ดังน้ี

ถา A = 








2221
1211

a   a
a   a

 แลว

|A| = 122122112221
1211 a a  a a    a   a

a   a
-=

เชน   27    15  12      6   3
5   2  

=+=-

  37    10  27      9   2
5    3  ---- ==

ถา A =


















333231
232221
131211

a   a   a
a   a   a
a   a   a

 แลว

|A| =
333231
232221
131211

a   a   a
a   a   a
a   a   a

3231 a  a

1211 a  a
2221 a  a

= a11 a22 a33 + a12 a23 a31 + a13 a21 a32 - a31 a22 a13 - a32 a23 a11
- a33 a21 a12

• คูณทแยงลงไมตองเปลี่ยนเครื่องหมาย
• คูณทแยงขึ้นตองเปลี่ยนเครื่องหมาย
• นําผลคูณท่ีไดบวกกัน

• เติมคอลัมนท่ี 1 และ 2 ตอทาย
• คูณทแยงลงไมตองเปลี่ยนเครื่องหมาย
• คูณทแยงขึ้นตองเปลี่ยนเครื่องหมาย
• นําผลคูณท่ีไดบวกกัน
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2. สําหรับดีเทอรมิแนนตของเมตริกซมิติ n × n เมื่อ n > 3 ไมสามารถหาโดยวิธีคูณทแยงตองใชวิธี
กระจายโคแฟกเตอร

1. ไมเนอรของ aij คือ ดีเทอรมิแนนต Mij ท่ีเกิดจากการตัดแถวท่ี i และคอลัมนท่ี j ของ det (A)

เชน ถา A =
















9  8  7
6  5  4
3  2  1

 จะได  M11  =  ไมเนอรของ a11  =  det
















9  8  7
6  5  4
3  2  1  

=  det 







9  8
6  5   =  (5)(9) - (8)(6)  =  -3

M12 = ไมเนอรของ a12  = det
 
















9  8  7
6  5  4
3  2  1  

  =  det 







9  7
6 4   =  (4)(9) - (7)(6)  =  -6

M23 = ไมเนอรของ a23  = det
 
















9  8  7
6  5  4
3  2  1  

  = det 







8  7
2 1   =  (1)(8) - (7)(2)  =  -6

2. โคแฟกเตอรของ aij แทนดวย Aij คือ (-1)i+jMij เมื่อ Mij คือไมเนอรของ aij เชน ถา A คือ
เมตริกซในตัวอยางขางบน จะได

A11 = โคแฟกเตอรของ a11 = (-1)1+1
  

 

9  8
6 5

A12 = โคแฟกเตอรของ a12 = (-1)1+2 9  7
6 4

 

  

A23 = โคแฟกเตอรของ a23 = (-1)2+3 8  7
2 1

 

  

3. รูปกระจายของโคแฟกเตอร สําหรับเมตริกซ A มิติ n × n โดยใชแถวท่ี i คือ
ai1 Ai1 + ai2 Ai2 + ... + ain Ain

4. รูปกระจายของโคแฟกเตอรสําหรับเมตริกซ A มิติ n × n โดยใชคอลัมนท่ี j คือ
a1j A1j + a2j A2j + ... + anj Anj

5. รูปกระจายของโคแฟกเตอรสําหรับเมตริกซ A มิติ n × n มีคาเทากันเสมอไมวาจะใชแถวใดหรือ
คอลัมนใด

6. ดีเทอรมิแนนตของเมตริกซ A มิติ n × n ใดๆ มีคาเทากับรูปกระจายของโคแฟกเตอร สําหรับ A โดย
ใชแถวใดหรือคอลัมนใดก็ได (ควรใชแถวหรือคอลัมนท่ีมี 0 จํานวนมากท่ีสุด จะชวยใหคํานวณไดเร็ว)
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ตัวอยาง จงหา det (A) เมื่อ  A  =  


















1   1   0  3
4  1  0  1
3   0   0  1
0  1 2 1

 -

-

วิธีทํา ควรหา det (A) จากรูปกระจายของโคแฟกเตอรของ A โดยใชคอลัมนท่ี 2 เพราะมี 0 ถึง 3 ตัว
det (A) = (2)A12 + (0)A22 + (0)A32 + (0)A42

= 2(-1)1+2
1  1   3
4  1  1
3  0   1

   

 

   

-

แต  
1   1   3
4  1  1
3   0   1

 - 1  1 -
0    1

1    3
7  049301)( =++++= --

ดังน้ัน det (A) = 2(-7)  =  -14

7. สมบัติของดีเทอรมิแนนต
สมบัติตอไปนี้ของดีเทอรมิแนนตชวยใหสามารถหาดีเทอรมิแนนตไดเร็วขึ้น
1. ถา A เปนเมตริกซสามเหลี่ยมมิติ n × n แลวดีเทอรมิแนนตของ A เทากับผลคูณของสมาชิกในแนว

ทแยงมุมหลัก (a11, a22, ... , ann) น่ันคือ
det (A)  =  a11 a22 ... ann
เมตรกิซสามเหลีย่มมติ ิ n × n คือ เมตรกิซมติ ิ n × n ซ่ึงสมาชิกทุกตวัใตหรอืเหนอืแนวทแยงมมุหลกั

เปน 0 ท้ังหมด

เชน A =
















5   0   0
4   1 0
3   2   1

 - จะได  det (A)  =  (1)(-1)(5)  =  -5

B =


















8  6  3  7 
0  1  5   3
0  0  4   0 
0 0  0   2 

-
- จะได  det (B)  =  (2)(4)(1)(8)  =  64

2. ถา A เปนเมตริกซจัตุรัสมิติ n × n ซ่ึงมีแถวใดแถวหนึ่งหรือคอลัมนใดคอลัมนหนึ่งเปน 0 ทุกตัว แลว
det (A) = 0

3. ถา A และ B เปนเมตริกซจัตุรัสมิติ n × n แลว det (AB) = det (A) ⋅ det (B)
4. ถา A เปนเมตริกซจัตุรัสมิติ n × n แลวดีเทอรมิแนนตของทรานสโพสของ A เทากับดีเทอรมิแนนต

ของ A น่ันคือ det (At) = det (A)
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5. ให A เปนเมตริกซจัตุรัสมิติ n × n และมีแถวใดแถวหนึ่งเทากับคาคงตัวคูณกับอีกแถวหน่ึง (หรือ
คอลัมนหนึ่งเทากับคาคงตัวคูณกับอีกคอลัมนหนึ่ง) แลว det (A) = 0 เชน

  

  

  

15  9   3
3   6   0
5   3   1  

 = 0 เพราะแถวท่ี 3 เทากับ 3 คูณแถวท่ี 1

6. การสลับ 2 แถวใดๆ (หรือ 2 คอลัมนใดๆ) ของดีเทอรมิแนนต (1 ครั้ง) จะไดดีเทอรมิแนนตท่ีมีคาเปน
จํานวนตรงขาม เชน

6  4
3  1  

- 
 

= - 3  1 
6  4

 

  -
(สลับแถวท่ี 1 กับแถวท่ี 2)

7. คูณ (หรือหาร) แถวหนึ่ง (หรือคอลัมนหนึ่ง) ของดีเทอรมิแนนตดวยคาคงตัวท่ีไมเทากับ 0 แลวนําผลท่ี
ไดไปบวก (หรือลบ) กับอีกแถวหน่ึง (หรืออีกคอลัมนหนึ่ง) จะไดดีเทอรมิแนนตท่ีมีคาเทาเดิม เชน

  

 

4  10
2  5  

=
  

  

0  0
2  5

(ใช 2 คูณแถวท่ี 1 แลวนําไปลบแถวที่ 2)

8. แยกตัวประกอบ k ออกจากแถวท่ี i (หรือคอลัมนท่ี j) แลวคูณดีเทอรมิแนนตท่ีไดดวย k จะมีคาเทากับ
ดีเทอรมิแนนตเดิม เชน

  

 

9  4
5  2  

= 2
  

  

9  2
5  1

(แยกตัวประกอบ 2 จากคอลัมนท่ี 1)

9. ให A เปนเมตริกซจัตุรัสมิติ n × n ใดๆ และ k เปนจํานวนใดๆ แลว det (kA) = kn det (A)
หมายเหตุ สมบัติขอ 6-8 น้ีอาจใชเปลี่ยนรูปดีเทอรมิแนนตท่ีกําหนดใหเปนดีเทอรมิแนนตของเมตริกซ

สามเหลี่ยมซ่ึงหาคาไดงาย

8. อินเวอรสการคูณของเมตริกซ
1. อินเวอรสการคูณของเมตริกซจัตุรัส A เขียนแทนดวย A-1 คือ เมตริกซจัตุรัสมิติเดียวกันกับ A ซ่ึงมี

สมบัติ AA-1  =  I  =  A-1A
เมตริกซจัตุรัสไมไดมีอินเวอรสการคูณทุกเมตริกซ เมตริกซจัตุรัส A จะมีอินเวอรสการคูณก็ตอเมื่อ

det (A) ≠ 0 ถา det (A) = 0 แลว A ไมมอีนิเวอรสการคณูเรยีกวา เมตรกิซเอกฐาน เมตรกิซจัตรุสัท่ีมีอนิเวอรส
การคูณเรียกวา เมตริกซไมเอกฐาน

2. อินเวอรสการคูณของเมตริกซจัตุรัส A มิติ 2 × 2 ซ่ึง det (A) ≠ 0 มีวิธีการหาดังน้ี







= 2221

1211 a   a
a   a  A  





= 1121

12221 a    a
a  a

(A)det 
1    A

 

 

-
--

2211 aและaงของสลับตําแหน

2112 aและaง ื่องหมายขอเปล่ียนเคร
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3. อินเวอรสการคูณของเมตริกซจัตุรัส A มิติ n × n ซ่ึง det (A) ≠ 0 มีวิธีการหาดังน้ี
1. แทนสมาชิก aij แตละตัวของ A ดวยโคแฟกเตอร Aij จะไดโคแฟกเตอรเมตริกซของ A แทน

ดวย cof (A)
2. หาทรานสโพสของโคแฟกเตอรเมตริกซของ A จะไดเมตริกซผูกพันหรือแอดจอยทเมตริกซของ

A เขียนแทนดวย adj (A) น่ันคือ
adj (A) = [cof (A)]t

3. อินเวอรสการคูณของ A เทากับ (A)det 
1  คูณกับเมตริกซผูกพันของ A

A-1 = (A)det 
1 adj (A)

ตัวอยาง ให A = 
















3  0  0
0  1  0
1  2  1

  จงหา A-1

วิธีทํา
ข้ันที่ 1 หา det (A) เพ่ือตรวจสอบวามี A-1 หรือไม

det (A)  =  
  

  

  

3  0  0
0  1  0
1  2  1

  =  (1)(1)(3)  =  3 (ดีเทอรมิแนนตของเมตริกซสามเหลี่ยม)

เน่ืองจาก det (A) ≠ 0 ดังน้ัน มี A-1

ข้ันที่ 2 หาโคแฟกเตอรเมตริกซและเมตริกซผูกพันของ A

cof (A) =


















333231
232221
131211

A   A   A
A   A   A
A   A   A

A11  =  (-1)1+1
  

 

3  0
0  1

  =  3, A12  =  (-1)1+2
  

 

3  0
0 0

  =  0, A13  =  (-1)1+3
  

 

0  0
1  0

  =  0,

A21  =  (-1)2+1
  

  

3  0
1  2

  =  -6, A22  =  (-1)2+2
  

 

3  0
1 1

  =  3, A23  =  (-1)2+3
  

 

0  0
2  1

  =  0,

A31  =  (-1)3+1
  

 

0  1
1  2

  =  -1, A32  =  (-1)3+2
  

 

0  0
1 1

  =  0, A33  =  (-1)3+3
  

 

1  0
2  1

  =  1

จะได  adj (A)  =  [cof (A)]t  =  
t

1  0  1
0  3  6
0  0  3  



















-
-   =  



















1   0    0
0   3   0
1  6  3

 

  

--

ข้ันที่ 3 หาอินเวอรสการคูณของ A

A-1  =  (A)det 
1 adj (A)  =  3

1



















1   0    0
0   3   0
1  6  3

 

  

--
  =  



















1/3   0    0
0   1   0

1/3  2  1
   

--
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4. สมบัติของอินเวอรสการคูณ
1. ถา A มีอินเวอรสการคูณแลว (A-1)-1 = A
2. ถา A และ B มีอินเวอรสการคูณและมีมิติเดียวกัน แลว AB มีอินเวอรสการคูณ

และจะได  (AB)-1 = B-1A-1  สังเกตวา  (AB)-1 ≠ A-1B-1  ในกรณีท่ัวไป
ถา A1, A2, ... , Am มีอินเวอรสการคูณและมีมิติเดียวกันแลว

(A1 A2 ... Am-1 Am)-1 = 1
mA- 1

1mA-
-  ... 1

2A- 1
1A-

3. ถา A มีอินเวอรสการคูณและ AB = AC (หรือ BA = CA) แลว B = C (สังเกตวากฎการตัดออก
สําหรับการคูณเมตริกซใชไดเฉพาะเมื่อตัวประกอบรวมท่ีจะตัดออกเปนเมตริกซท่ีมีอินเวอรสการคูณ)

4. (A-1)t  =  (At)-1

5. det (A-1)  =  (A)det 
1

6. ถา A เปนเมตริกซจัตุรัสมิติ n × n ท่ีมีอินเวอรสการคูณแลว  det (adj (A)) = [det (A)]n-1

9. การแกระบบสมการเชิงเสน
1. ระบบสมการเชิงเสน เชน

a11x1 + a12x2 + a13x3 = b1
a21x1 + a22x2 + a23x3 = b2
a31x1 + a32x2 + a33x3 = b3

เขียนในรูปแบบสมการเมตริกซไดเปน AX = B เมื่อ

A =


















333231
232221
131211

a   a   a
a   a   a
a   a   a

 เรียกวา เมตริกซสัมประสิทธิ์

X =


















3
2
1

x
x
x

 เรียกวา เมตริกซตัวแปร

B =


















3
2
1

b
b
b

 เรียกวา เมตริกซคาคงตัว

เมื่อนําเมตริกซคาคงตัวเติมเขาไปใน A ตอจากคอลัมนสุดทาย จะได

A|B =


















3333231
2232221
1131211

   ba   a   a
   ba   a   a
   ba   a   a

 เรียกวา เมตริกซแตงเติม
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2. การแกระบบสมการเชิงเสน AX = B ในกรณีท่ี A เปนเมตริกซจัตุรัส (จํานวนตัวแปรเทากับจํานวน
สมการ) อาจใชวิธีตอไปนี้

วิธีที่ 1 ใชกฎของคราเมอร (ใชดีเทอรมิแนนต)
1. ถา A เปนเมตริกซมิติ n × n และ det (A) ≠ 0 แลวคําตอบของระบบสมการเชิงเสน AX = B

จะมีชุดเดียว โดยมี  xi  =  (A)det 
)(Bdet i

เมื่อ Bi คือเมตริกซท่ีไดจากการใชคอลัมน B แทนคอลัมนท่ี i ของ A
2. ถา det (A) = 0 และมี det (Bi) ≠ 0  สําหรับ i = 1, 2, ... , n  อยางนอย 1 คาแลวระบบสมการ

เชิงเสน AX = B ไมมีคําตอบ
3. ถา det (A) = 0 และ det (Bi) = 0 สําหรับทุกคาของ i = 1, 2, ... , n แลวระบบสมการเชิงเสน

อาจมีคําตอบมากมายนับไมถวนหรือไมมีคําตอบ
วิธีที่ 2 ใชอินเวอรสการคูณ
ถา A เปนเมตริกซมิติ n × n และ det (A) ≠ 0 แลวจะมีอินเวอรสการคูณ A-1 และคําตอบของ

ระบบสมการเชิงเสน AX = B คือ X = A-1B

แบบทดสอบ

1. กําหนดให B = 


















1  0   3
2  1   0
0  1  1

 

 

-
 , C = 



















2
0
1

, X = 
















z
y
x

 และ I เปนเมตริกซเอกลักษณ

ถา A เปนเมตริกซมิติ 3 × 3 ซ่ึงสอดคลองกับสมการ 2AB = I และ AX = C แลว x + y + z มีคาเทากับ
เทาใด

 *1) 20 2) 24 3) 26 4) 30

2. กําหนดให A = 


















0   0   1
5   10 7
9  12  4

 

-
-

 และ B, C, D เปนเมตริกซมิติ 3 × 3 ซ่ึง A∼B∼C∼D

โดย B ไดจาก A โดยการดําเนินการ R1 - 3
4 R2

C ไดจาก B โดยการดําเนินการ 5R1
D ไดจาก C โดยการดําเนินการ R23

แลว det (D) เทากับขอใด
1) -3750 2) -150  *3) 150 4) 3750
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3. ให x, y, z เปนคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
a11x + a12y + a13z = 2
a21x + a22y + a23z = 1
a31x + a32y + a33z = 0

ถา 


















1   0   0   a   a   a
0   1   0   a   a   a
0   0   1   a   a   a

333231
232221
131211

 ∼ 


















0   3   2   1   0   0
1   2  0   0   1   0
1   1  1   0   0   1

 

-
-

 แลว x + y + z มีคาเทากับเทาใด

(ตอบ 6)
4. กําหนดให A เปนเมตริกซมิติ 3 × 3 และ Aij คือเมตริกซท่ีไดจากการตัดแถวท่ี i และคอลัมนท่ี j ของ

เมตริกซ A ออก

ถา adj A = 


















1  5   17 
1  10   28
1  5   2  

 

 

--
--
--

 , A11 = 











8   5 
2 1
  

 --
 และ A32 = 












2  3
1 1  

-
-

แลว det (A) มีคาเทากับขอใด
1) -92  *2) -15 3) 15 4) 92

5. ให A, B เปนเมตริกซมิติ 3 × 3 ถา AB = 3I โดยที่ I เปนเมตริกซเอกลักษณและ adj B = 3
1 A แลว

det (A) มีคาเทากับเทาใด  (ตอบ 27)

6. กําหนดให A = 


















a     1    1 
1     a     1
1  2  a   a 

 

 

 

-
-

--
 เมื่อ a เปนจํานวนจริง

ถา M11 (A) = 5 และ M33 (A) = 0 แลวพิจารณาขอความตอไปนี้
ก. det (A) = 11
ข. C13 (A) = -1

ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก  *4) ก. และ ข. ผิด

7. กําหนดให a เปนจํานวนจริง และ A = 
















a   0   4
0   3   0
2   0   1

ถา a > 10 และ det (adj A) = 225 แลว a มีคาเทากับเทาใด
1) 11 2) 12  *3) 13 4) 14

8. กําหนดให a เปนจํานวนจริง และ A = 














 +

a      2   a
3      a   6

6  2a   1   a

ถา M11 (A) = 18 และ M22 (A) = -12 แลว C31 (A) เทากับขอใด
1) -57  *2) -33 3) -15 4) -3
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9. กําหนดให A และ B เปนเมตริกซมิติ 2 × 2 ถา A + 2B = 





16   8
   45  และ A - B = 





5  1
1   2   

--
แลว det (2A-1B) มีคาเทากับเทาใด  (ตอบ 8)

10. กําหนดให A = 


















+
+
++

      x1  1 x 
1 x       x   0  
1    x   x 2 x 

-
 และ B = 











 +
32x    

1x   x 

ถา x เปนจํานวนจริงท่ีทําให det (A) = 0 แลว adj B คือเมตริกซในขอใด
1) 





1   2
2  3 
 

 

-
- 2) 





1  2
0   3

- 3) 





2   4
3 3
 

 

-
-  *4) 





2  4
1   3  

-

11. กําหนดให a, b เปนจํานวนจริง และ A = 





   b1
a  1 , B = 





3   2 
3 1
 

 -  ถา (A + B)2 – 2AB = A2 + B2

แลว det(A) มีคาเทากับเทาใด
1) 0.5 2) 1.5  *3) 3.5 4) 4.5

12.  กําหนดให  A = 
















1  0x   
1   1   3
1   1x   
-

 ถา C12(A) = 4   แลว det(2A) มีคาเทาใด  (ตอบ 16)

13. ถา x, y, z สอดคลองกับระบบสมการ
x + 2y - 2z = -2
2x + y + 2z = 5
x - 3y - 2z = 3

แลวดีเทอรมิแนนต 
















++ 3y    x  y2x    2y x 
2        2         2
3        1         2      

-
--     
-

 มีคาเทากับเทาใด

 *1)  60 2) 75 3) 90 4) 105

14.  กําหนดให A = 
















2   1   1
9   0   2
3   x   3

 เมื่อ x เปนจํานวนจริง

       ถา 
















1   0   0   2   1   1
0   1   0   9   0   2
0   0   1   3   x   3

 

 ∼ 
















8    1  2  1   0   0
21   3  5  0   1   0
36  5   9   0   0   1

--
-

-
-  แลว x มีคาเทากับเทาใด  (ตอบ 4)
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เฉลยละเอียด (บางขอ)

1. เฉลย 1) AX = C → X  =  A-1C
2AB = I → 2B  =  A-1I  =  A-1

X = 2BC















z
y
x

= 2
















1  0   3
2  1   0
0  1  1

 

 

-

















2
0
1

  =  
















10
8
2

x + y + z = 2 + 8 + 10  =  20
2. เฉลย 3) det (D) = -det (C)

= -(5 ⋅ det (B))
= -(5 ⋅ det (A))

det (A) = 1 ⋅ (-1)3+1
  5    10

9  12 

-
-   =  60 - 90  =  -30

det (D) = (-5)(-30)  =  150

4. เฉลย 2) จาก A11  =  
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2  1
  

 --  จะได  A =
















8    5   ?
2   1  ?
?    ?   ?
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จาก A32  =  
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1  1  
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-  จะได  A =
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2   ?   3
1   ?   1
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ดังน้ัน A =
















8    5   ?
2  1  3
1   ?   1
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จาก cof (A)  =  [adj (A)]t =
















1   1   1
5   10   5
17  28  2 

 

 

---
--
--

หา det (A) โดยใชแถวท่ี 2 กระจายโคแฟกเตอร จะได
det (A) = 3(-5) + (-1)(10) + (-2)(-5)  =  -15
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เทคนิคการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู
และความนาจะเปน

1. หลักมูลฐานของการนับ
1. กฎการคูณ ถาตองการทํางาน k อยาง โดยที่งานอยางแรกทําได n1 วิธี และในแตละวิธีท่ีเลือกทํางาน

อยางแรกน้ีมีวิธีทํางานอยางท่ีสอง n2 วิธี และในแตละวิธีท่ีเลือกทํางานอยางแรกและงานอยางท่ีสองมีวิธีทํางาน
อยางท่ีสาม n3 วิธี ... และในแตละวิธีท่ีเลือกทํางาน k-1 อยางแรกมีวิธีทํางานอยางท่ี k จํานวน nk วิธี แลว
จํานวนวิธีท้ังหมดในการทํางานท้ัง k อยางเทากับ n1 × n2 × ... × nk วิธี

2. กฎการบวก ถาตองการทํางานอยางนอย 1 อยางใน k อยาง โดยที่งานอยางแรกทําได n1 วิธี อยาง
ท่ีสองทําได n2 วิธี แตกตางจากวิธีตางๆ ท่ีทําในงานอยางแรก อยางท่ีสามทําได n3 วิธี แตกตางจากวิธีตางๆ ท่ี
ทําในงานอยางแรกและอยางท่ีสอง ... อยางท่ี k ทําได nk วิธี แตกตางจากวิธีตางๆ ท่ีทํางานใน k-1 อยางแรก
แลวจํานวนวิธีท้ังหมดท่ีจะเลือกทํางานอยางนอย 1 อยางใน k อยางเทากับ n1 + n2 + ... + nk วิธี

3. กฎคอมพลีเมนต การหาจํานวนวิธีท้ังหมดท่ีทําไดตามเงื่อนไขที่กําหนด อาจหาไดงายขึ้นโดยหาจํานวน
วิธีท้ังหมดท่ีไมสอดคลองกับเงื่อนไขที่กําหนดให แลวนําไปลบออกจากจํานวนวิธีท้ังหมดท่ีเปนไปได

2. การนับจํา .นวนวิธีเรียงสับเปลี่ยน
1. วิธีเรียงสับเปลี่ยนแบบเสนตรงของสิ่งของที่แตกตางกันทั้งหมด

1. จํานวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของ n สิ่งซ่ึงแตกตางกันท้ังหมด โดยใชทีละ r สิ่งไมซ้ํากันเทากับ
Pn, r = r)!  (nr!

n!
-  วิธี เมื่อ 0 ≤ r ≤ n ในกรณีท่ี r = n จะได Pn, n = n!

2. จํานวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของ n สิ่งซ่ึงแตกตางกันท้ังหมด โดยใชทีละ r สิ่งซ้ํากันไดเทากับ
Pn, r = nr  วิธี

2. วิธีเรียงสับเปลี่ยนแบบเสนตรงของสิ่งของซึ่งมีบางสิ่งซ้ํากัน
ถามีสิ่งของท้ังหมด n สิ่งในจํานวนนี้มีบางส่ิงซํ้ากัน สมมุติวาสิ่งท่ีซํ้ากันมี k พวก พวกท่ี 1 มี n1 สิ่ง

ซํ้ากัน, พวกท่ี 2 มี n2 สิ่งซํ้ากัน, ... , พวกท่ี k มี nk สิ่งซํ้ากัน แลวจํานวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของท้ัง n สิ่ง
เทากับ !n ... !n!n

n!
k21

 วิธี

3. วิธีเรียงสับเปลี่ยนแบบวงกลมของสิ่งของที่แตกตางกันทั้งหมด
จํานวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนแบบวงกลมของสิ่งของ n สิ่งซ่ึงแตกตางกันท้ังหมด โดยใชทุกสิ่งเทากับ

(n-1)! วิธี



คณิตศาสตร (128) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

3. การนับจํานวนวิธีจัดหมู
ถามีสิ่งของแตกตางกันท้ังหมด n สิ่ง
1. จํานวนวิธีจัดหมูหรือวิธีเลือกสิ่งของ r สิ่งไมซํ้ากัน (ไมคืนท่ี) เทากับ

Cn, r  =  





 r
n = r)!(nr!

n!
-  วิธี

2. จํานวนวิธีจัดหมูหรือวิธีเลือกสิ่งของอยางนอย 1 สิ่งไมซํ้ากัน (ไมคืนท่ี ) หรือไมเลือกเลย เทากับ
Cn, 0 + Cn, 1 + Cn, 2 + ... + Cn, n = 2n วิธี

ซ่ึงก็คือจํานวนสับเซตทั้งหมดของเซตที่มีสมาชิก n ตัว
3. จํานวนวิธีจัดหมูหรือวิธีเลือกสิ่งของอยางนอย 1 สิ่งไมซํ้ากัน (ไมคืนท่ี) เทากับ

Cn, 1 + Cn, 2 + Cn, 3 + ... + Cn, n = 2n - 1 วิธี
4. จํานวนวิธีจัดหมูหรือวิธีเลือกสิ่งของ r สิ่งซํ้ากันได (คืนท่ี) เทากับ







 +

1  n  
1 r  n

-
-   หรือ  






 +

r    
1r n - = 1)!(nr!

1)!r (n
-
-+  วิธี

5. การนับจํานวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนหรือวิธีจัดหมูตามเงื่อนไขท่ีกําหนด อาจใชวิธีหักจํานวนวิธีท้ังหมดท่ีไม
สอดคลองกับเงื่อนไขท่ีกําหนดออกจากวิธีท้ังหมดท่ีเปนไปได

4. ความนาจะเปน
1. การทดลองสุม คือ กระบวนการใดๆ ท่ีมีผลลัพธไมแนนอน (ผลการทดลองมีหลายอยางท่ีเปนไปได)
2. แซมเปลสเปซ แทนดวย S คือ เซตของผลลัพธท่ีเปนไปไดท้ังหมดของการทดลองสุม
3. เหตุการณ แทนดวย A, B, C, ... คือ สับเซตของแซมเปลสเปซ เราจะกลาววาเหตุการณ A เกิดขึ้น

ถาผลการทดลองอยูใน A
4. ความนาจะเปนของเหตุการณ คือ จํานวนซ่ึงใชบอกระดับความเปนไปไดของเหตุการณ ใชสัญลักษณ

P(A) แทนความนาจะเปนของเหตุการณ A
5. สัจพจนของความนาจะเปน ให A และ B เปนเหตุการณใดๆ ในแซมเปลสเปซ S ความนาจะเปน P

ของเหตุการณใน S ตองสอดคลองกับสัจพจนตอไปนี้
1. P(S) = 1
2. P(A) ≥ 0
3. ถา A และ B เปนเหตุการณไมเกิดรวมกัน แลว P(AU B) = P(A) + P(B)

6. พีชคณิตของเหตุการณ ให A และ B เปนเหตุการณใดๆ ในแซมเปลสเปซ S
1. AU B คือ เหตุการณท่ีประกอบดวยผลลัพธท่ีอยูใน A หรืออยูใน B (หรืออยูใน A และ B ท้ังคู)

ดังน้ัน กลาววา AU B เกิดขึ้นก็ตอเมื่อ A หรือ B เกิดขึ้นอยางนอย 1 เหตุการณ
2. AI B คือ เหตุการณท่ีประกอบดวยผลลัพธท่ีอยูท้ังใน A และใน B ดังน้ัน กลาววา AI B เกิดขึ้น

ก็ตอเมื่อ A และ B เกิดขึ้นท้ังคู
3. A′ คือ เหตุการณท่ีประกอบดวยผลลัพธของแซมเปลสเปซที่ไมอยูใน A ดังน้ัน A′ เกิดขึ้นเมื่อ A

ไมเกิดขึ้น
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7. กฎของความนาจะเปน ถา A, B และ C เปนเหตุการณในแซมเปลสเปซ S แลว
1. กฎการบวก   P(AU B)  =  P(A) + P(B) - P(AI B)

P(AU BU C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AI B) - P(AI C) - P(BI C) + P(AI BI C)
2. กฎคอมพลีเมนต   P(A′) =1 - P(A)  หรือ  P(A)  =  1 - P(A′)

8. การคํานวณความนาจะเปนเม่ือผลลัพธในแซมเปลสเปซมีความเปนไปไดเทาๆ กัน
ถาแซมเปลสเปซ S ประกอบดวยผลลัพธจํานวน n ผลลัพธแตละผลลัพธมีโอกาสเกิดข้ึนเทากัน

ถา A เปนเหตุการณใน S ท่ีประกอบดวยผลลัพธ f ผลลัพธแลว

P(A) = Sธในจํานวนผลลัพ
Aธในจํานวนผลลัพ   =  n

f

แบบทดสอบ

1. ในคณะกรรมการนักเรียนจํานวน 10 คน จะมีวิธีเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการไดก่ีวิธี
ถากรรมการคนหนึ่งไมสมัครท่ีจะเปนประธาน  (ตอบ 648)

2. กลองใบหนึ่งมีลูกบอลสีดํา 4 ลูก และสีแดง 6 ลูก ถาสุมหยิบลูกบอลจากกลองใบนี้มา 3 ลูก ความนาจะเปน
ท่ีจะไดลูกบอลสีละอยางนอยหนึ่งลูกเทากับขอใด
1) 0.78  *2) 0.80 3) 0.82 4) 0.84

3. ในการสุมเลข 3 หลักท่ีมากกวาหรือเทากับ 100 มาหนึ่งจํานวน ความนาจะเปนท่ีเลขจํานวนนั้นมีเลข 8
อยางนอย 1 หลัก และไมมีเลข 9 ในหลักใดๆ จะเทากับขอใด
1) 8

1 2) 9
1 3) 8

2  *4) 9
2

4. ถา S คือเซตของลอตเตอรี่รัฐบาลซ่ึงมีเลข 6 หลัก และมีเลข 0 อยู 4 ตัว แลวจํานวนสมาชิกของ S เทากับ
เทาใด  (ตอบ 1215)

5. ในการออกรางวัลเลขทายสองตัวของลอตเตอรี่รัฐบาล ความนาจะเปนท่ีรางวัลเลขทายสองตัวมีหลักสิบเปน
เลขท่ีมากกวาหรือเทากับ 7 หรือหลักหนวยเปนเลขท่ีนอยกวาหรือเทากับ 2 มีคาเทากับเทาใด
1) 0.40  *2) 0.51 3) 0.54 4) 0.60

6. ในการเขียนจํานวนคูท่ีมีสามหลักจากตัวเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5 โดยที่หลักรอยและหลักหนวยเปนตัวเลขท่ี
แตกตางกันและมีคาไมนอยกวา 200 จํานวนวิธีเขียนเทากับขอใดตอไปนี้
1) 72 2) 71  *3) 60 4) 59

7. จัดคน 8 คน ซ่ึงมีสมศักดิ์ สมชาย และสมหญิงรวมอยูดวย เขาน่ังรอบโตะกลมซ่ึงมี 8 ท่ีน่ัง ความนาจะเปนท่ี
สมชายไดน่ังติดกับสมหญิง และสมศักดิ์ไมน่ังติดกับสมชายเทากับขอใด
1) 7

1  *2) 21
5 3) 42

11 4) 42
5



คณิตศาสตร (130) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

8. ในการเลือกประธาน รองประธาน และเหรัญญิก จากนักเรียนชาย 6 คน และนักเรียนหญิง 4 คน ซ่ึงมี
นายกําธรรวมอยูดวย ความนาจะเปนท่ีการเลือกครั้งน้ีนายกําธรไดเปนประธาน และมีนักเรียนหญิงไดรับ
เลือกอยางนอยหนึ่งคนเทากับขอใด

 *1) 180
13 2) 360

13 3) 45
2 4) 45

4

9. ขอสอบชุดหนึ่งมี 2 ตอน ตอนละ 4 ขอ มีคําสั่งใหผูสอบทําขอสอบตอนที่หนึ่งอยางนอย 1 ขอ และทํา
ขอสอบตอนที่สอง 2 ขอ จํานวนวิธีท่ีผูสอบจะทําขอสอบชุดน้ีเทากับเทาใด  (ตอบ 90)

10. ในการยืนเรียงเปนแถวตรงของนักเรียนชาย 6 คน และนักเรียนหญิง 4 คน ถาความนาจะเปนท่ีไมมี
นักเรียนหญิง 2 คนใดยืนติดกันเลยเทากับ a และความนาจะเปนท่ีนักเรียนหญิงท้ังหมดตองยืนติดกันเทากับ
b แลว a + b มีคาเทากับเทาใด

 *1) 0.20 2) 0.25 3) 0.30 4) 0.35
11. กลองใบหนึ่งมีลูกแกวขนาดเดียวกัน 3 สี เปนสีขาว 4 ลูก สีแดงและสีเขียวมีจํานวนเทากัน เมื่อสุมหยิบ

ลูกแกวมา 2 ลูก ความนาจะเปนท่ีจะไดลูกแกวสีขาวท้ัง 2 ลูกเทากับ 15
2  ถาสุมหยิบลูกแกวมา 4 ลูก

ความนาจะเปนท่ีจะไดลูกแกวเปนสีเขียว 1 ลูกและสีแดงอยางนอย 1 ลูก เทากับขอใด
1) 70

30  *2) 70
31 3) 35

29 4) 35
33

12. สลาก 11 ใบ มีหมายเลข 1 ถึง 11 กํากับอยูใบละ 1 หมายเลข สุมหยิบสลากมา 4 ใบ ความนาจะเปนท่ี
สลากท่ีหยิบมามีผลคูณของหมายเลขเปนจํานวนคู แตผลบวกของหมายเลขเปนจํานวนคี่ มีคาเทาใด
(ตอบ 33

16  ≈ 0.48)

13. นายกร ี และนายขจรไดรบัเชิญไปงานเลีย้งซ่ึงมผูีไดรบัเชิญท้ังหมด 20 คน เจาภาพจัดใหผูรวมงานนัง่โตะกลม
2 โตะ โตะละ 10 ท่ีน่ัง โดยสุม ความนาจะเปนท่ีนายกรีและนายขจรจะไดน่ังติดกันในโตะตัวเดียวกันเทากับ
ขอใด

 *1) 19
1 2) 19

2 3) 9
2 4) 9

4

14. มีคนงานหญิง 6 คน และคนงานชาย 8 คน ซ่ึงมีนายดํารวมอยูดวย ถาจะเลือกคนงาน 4 คนไปทํางานท่ี
ตางกัน 4 ประเภท โดยใหเปนหญิง 2 คน เปนชาย 2 คน และใหมีนายดําอยูใน 4 คนนี้ดวย แลวจํานวนวิธี
การเลือกคนงานดังกลาวเทากับขอใด
1) 1920 วิธี 2) 2400 วิธี  *3) 2520 วิธี 4) 2880 วิธี

15. ถุงใบหนึ่งมีลูกกวาดขนาดเดียวกันเปนสีแดง 24 เม็ด ท่ีเหลือเปนลูกกวาดสีขาวและสีเขียว ถาสุมหยิบ
ลูกกวาดขึ้นมา 1 เม็ด ความนาจะเปนท่ีไดลูกกวาดสีขาวหรือสีเขียวเทากับ 6

5  และความนาจะเปนท่ีได

ลูกกวาดสีเขียวหรือสีแดงเทากับ 4
3  แลวจํานวนลูกกวาดสีเขียวเทากับขอใด

1) 36 2) 60 3) 72  *4) 84
16.  ในการแขงขันวิ่งแกบน มีผูเขารวมการแขงขัน 15 คน  ในจํานวนนี้มีเมยกับเข็มดวย ผลการแขงขันเปนไปได

ก่ีวิธี ถาทราบวาเมยเขาเสนชัยกอนเข็ม  (ตอบ 2
15! )
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17. รถฟอรจูนเนอรคันหนึ่งมีท่ีน่ังวาง 2 แถว น่ังไดแถวละ 3 คน จะจัดท่ีน่ังใหสมาชิกครอบครัวหนึ่งซ่ึงประกอบ
ดวย พอ แม และลูก 4 คนไดท้ังหมดก่ีวิธีโดยมีเงื่อนไขวาพอกับแมตองนั่งแถวเดียวกัน  (ตอบ 288 วิธี)

18. มีคุกก้ีรสเนย 3 ช้ิน รสกาแฟ รสช็อกโกแลต และรสวนิลา อยางละช้ิน เด็กไทยดําคนหนึ่งสามารถเลือกคุกก้ี
3 ช้ินจากท่ีมีอยูน้ีไดท้ังหมดก่ีวิธี  (ตอบ 8 วิธี)

19. ใชตัวอักษรทุกตัวในคําวา career สรางคําท่ีไมไดเริ่มตนหรือลงทายดวย  e ไดท้ังหมดก่ีคํา  (ตอบ 72 คํา)
20. มีกระดุมสีนํ้าตาล 3 เม็ด สีเขียว 3 เม็ด และสีนํ้าเงิน 2 เม็ด ใชกระดุม 5 เม็ดประดับสาบเสื้อโดยเรียงเปน

แถวตรงไดท้ังหมดก่ีวิธี  (ตอบ 170 วิธี)
21. สามีภรรยา 5 คูน่ังรอบโตะกลม มีท้ังหมดก่ีวิธีท่ีสามีแตละคนนั่งติดกับภรรยาของตนเอง  (ตอบ 768 วิธี)
22. ในเมืองหนึ่งมีจักรยาน 10000 คัน แตละคันมีเลขทะเบียนตางกันจาก 1 ถึง 10000 เชาวันหนึ่ง อั้มเห็น

หนุมหลอคนหนึง่ขีจั่กรยานมาแตไกล จงหาความนาจะเปนท่ีเลขทะเบยีนของจักรยานคนันีไ้มมเีลขโดด 8 เลย
(ตอบ 0.94)

23. กลองใบหนึ่งมีสลาก 10 ใบเขียนหมายเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 9 กํากับไว หยิบสลาก 5 ใบ
โดยสุม นํามาวางเรียงกันตามลําดับท่ีหยิบได จงหาความนาจะเปนท่ีจํานวนท่ีเกิดขึ้นหารดวย 495 ลงตัว
(ตอบ 76/30240)

24. สมมุติวา หนุม จําหมายเลขโทรศัพทของ สาว ไดทุกตัว ยกเวนเลขโดดหลักสุดทาย หนุมตัดสินใจจะโทรหา
สาวโดยสุมเลขโดดหลักสุดทาย แตเขามีเงินเหลือพอท่ีจะโทรศัพทไดเพียง 2 ครั้ง จงหาความนาจะเปนท่ี
หนุมจะหมุนโทรศัพทไดถูกหมายเลขกอนท่ีเงินจะหมด  (ตอบ 0.2)

25. ผูโดยสาร 9 คนขึ้นรถไฟซึ่งมีตูโดยสาร 3 คัน ผูโดยสารแตละคนเลือกตูโดยสารโดยสุม จงหาความนาจะเปน
มีผูโดยสาร 3 คนเลือกตูโดยสารท่ีหนึ่ง  (ตอบ 1792/6561)

26. กลองใบหนึ่งมีบัตร 10 ใบเขียนหมายเลข -4, -3, -2, …, 4, 5 ใบละหมายเลข ถาสุมหยิบบัตร 2 ใบ
พรอมกนัจากกลองใบนี ้ ความนาจะเปนท่ีจะไดบัตรท่ีมหีมายเลขบนบตัรท้ังสองซ่ึงมผีลคณูมากกวาหรอืเทากับ
0 เทากับเทาใด
1) 2/3  *2) 5/9 3) 32/45 4) 41/45

27. ให S เปนเซตของจุด 10 จุดบนวงกลมวงหนึ่งซ่ึงมีสมบัติดังน้ี เมื่อลากเสนตรงเช่ือมระหวางจุด 2 จุดใดๆ
ใน S จะมีเพียง 3 เสนเทาน้ันท่ีผานจุดศูนยกลางของวงกลมวงนี้ ถาสรางรูปสามเหลี่ยมโดยเลือกจุด 3 จุด
ใน S มาเปนจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม ความนาจะเปนท่ีจะไดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เทากับเทาใด
1) 0.1  *2) 0.2 3) 0.3 4) 0.4

28. กําหนดให A = {1, 2, 3, 4, 5} และ B = {a, b} ฟงกชันจาก A ไปทัว่ถงึ B มท้ัีงหมดก่ีฟงกชัน  (ตอบ 30 )
29. จัดคน 8 คนซ่ึงมีสมชาย สมคิด และสมศรีรวมอยูดวย เขาน่ังเรียงกันเปนแถวตรง โดยที่สมศรีน่ังกลาง

ติดกับสมชายและสมคิดเสมอ จํานวนวิธีการจัดท่ีน่ังดังกลาวมีคาเทากับเทาใด
1) 360 2) 720 3) 1080  *4) 1440

30. กลองใบหนึ่งมีบัตร 10 ใบ แตละใบมีหมายเลข 0, 1, 2, …, 9 บัตรละหนึ่งหมายเลข ถาหยิบบัตรจากกลอง
พรอมกัน 3 ใบ ความนาจะเปนท่ีจะไดบัตรหมายเลขคูทุกใบและมีแตมรวมกันมากกวา 10 มีคาเทากับเทาใด
1) 1/12 2) 1/15  *3) 1/20 4) 1/30
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เฉลยละเอียด (บางขอ)

1. เฉลย 648
เลือกประธาน → เลือกรองประธาน → เลือกเลขานุการ

9 วิธี 9 วิธี 8 วิธี
ดังน้ัน จํานวนวิธีเลือกเทากับ 9 × 9 × 8  =  648

2. เฉลย 2) ไดลูกบอลสีละอยางนอย 1 ลูก หมายความวา ไดลูกบอลสีดํา 2 ลูก กับสีแดง 1 ลูก หรือได
ลูกบอลสีดํา 1 ลูก กับสีแดง 2 ลูก หาจํานวนวิธีเกิดเหตุการณดังกลาวไดดังน้ี

ดํา 2 ลูก กับ แดง 1 ลูก หรือ ดํา 1 ลูก กับ แดง 2 ลูก
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3. เฉลย 4) เลข 3 หลักท่ี ≥ 100 มีท้ังหมด 900 จํานวน
จํานวน 3 หลักท่ีมีเลข 8 อยางนอย 1 ตัว และไมมีเลข 9 มี 7 แบบ
8xy (x, y ≠ 8, 9) มี  8 × 8  =  64 จํานวน
x8y และ xy8 (x ≠ 0, 8, 9 ; y ≠ 8, 9) มีแบบละ 7 × 8  =  56 จํานวน รวม 112 จํานวน
88x และ 8x8 (x ≠ 8, 9) มีแบบละ 8 จํานวน รวม 16 จํานวน
x88 (x ≠ 0, 8, 9)  มี 7 จํานวน
888 มี 1 จํานวน
จํานวนท้ัง 7 แบบนี้มี 64 + 112 + 16 + 7 + 1 = 200 จํานวน
ความนาจะเปนเทากับ 900

200  = 9
2

4. เฉลย 1215
ลอตเตอรี่แบบที่ 1 ประกอบดวยเลข 0, 0, 0, 0, x, x
แบบนี้มี 9 × 4!2!

6!  = 135 หมายเลข

ลอตเตอรี่แบบที่ 2 ประกอบดวยเลข 0, 0, 0, 0, x, y (x ≠ y)
แบบนี้มี 







2
9

 × 4!2!
6!

 = 1080 หมายเลข

รวมท้ังหมดมี 135 + 1080 = 1215 หมายเลข
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โปรแกรมเชิงเสน

1. โปรแกรมเชิงเสน
โปรแกรมเชิงเสน ประกอบดวยฟงกชันเชิงเสนฟงกชันหนึ่ง ท่ีตองการหาคาสูงสุดหรือคาต่ําสุดอยางใด

อยางหนึ่ง เรียกวา ฟงกชันจุดประสงค และระบบอสมการเชิงเสนระบบหนึ่ง เรียกวา ขอจํากัด ขอจํากัดของ
ตัวแปรท่ีจะตองเปนจํานวนบวกหรือศูนยเทาน้ัน เรียกวา ขอจํากัดของความไมเปนจํานวนลบ

คําตอบของโปรแกรมเชิงเสน คือ จุด (คาของตวัแปร) ท่ีสอดคลองกบัขอจํากัดและทําใหฟงกชันจุดประสงค
มีคาสูงสุดหรือคาต่ําสุดท่ีตองการ
ตัวอยาง บริษัทแหงหนึ่งมีคลังสินคาใหญ 1 แหง และคลังสินคายอย 2 แหง สินคาจะถูกสงจากคลังสินคา-
ยอยไปตามใบสั่งซ้ือของลูกคา แตไมสงตรงจากคลังสินคาใหญ การจัดสงสินคาไปยังคลังสินคายอยท้ังสองจะตอง
เสียคาใชจายหนวยละ 10 บาท และ 12 บาท ตามลําดับ คลังสินคาใหญสามารถจายสินคาไดสัปดาหละไมเกิน
1000 หนวย คลังสินคายอยท้ังสองแหงตองการสินคาอยางต่ําแหงละ 400 หนวย บริษัทมีจุดประสงคท่ีจะควบคุม
ตนทุนการจัดสงสินคาใหต่ําท่ีสุด บริษัทควรจัดสงสินคาใหคลังสินคายอยแตละแหงจํานวนเทาใด  จงเขียนตัวแบบ
โปรแกรมเสนตรงของปญหาดังกลาว
วิธีทํา ให x1 และ x2 แทนจํานวนสนิคาท่ีคลงัสนิคาใหญจายใหคลงัสนิคายอยท่ี 1 และที ่ 2 ตามลาํดบั
ฟงกชนัจดุประสงค คือ ฟงกชันตนทุน C(x1, x2) = 10x1 + 12x2
ขอจํากดัคอื 1. จํานวนสนิคาท่ีคลงัสนิคาใหญสามารถจายใหคลงัสนิคายอยรวมกนัไมเกินสปัดาหละ 1000 หนวย

แทนดวยอสมการ
x1 + x2 ≤ 1000

2. ความตองการสินคาของคลังสินคายอยแหงละไมต่ํากวา 400 แทนดวยอสมการ
x1 ≥ 400
x2 ≥ 400

3. ขอจํากัดของความไมเปนจํานวนลบ
x1 ≥ 0
x2 ≥ 0

ดังน้ัน ตัวแปรโปรแกรมเชิงเสนของปญหาดังกลาวน้ีคือ
หาคาต่ําสุดของ C(x1, x2) = 10x1 + 12x2
ภายใตขอจํากัด x1 + x2 ≤ 1000

x1 ≥ 400
x2 ≥ 400
x1 ≥ 0
x2 ≥ 0

(เงื่อนไข 2 ขอสุดทายอาจไมระบุไวก็ไดเพราะถูกครอบโดยเงื่อนไขท่ี 2 และที่ 3 อยูแลว)
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2. การหาคําตอบของโปรแกรมเชิงเสน
1. เซตของจุด (คาของตัวแปรแตละชุด) ท่ีสอดคลองกับขอจํากัดทุกขอของโปรแกรมเชิงเสนเรียกวา เซต

ของคาที่เปนไปได คําตอบของปญหาโปรแกรมเชิงเสนตองอยูในเซตนี้
2. เซตของจุดในระนาบเปนเซตที่มีขอบเขต ถาสามารถบรรจุไวภายในวงกลมซึ่งรัศมีมีความยาวจํากัด

มิฉะนั้นแลวจะเปนเซตที่ไมมีขอบเขต
3. ทฤษฎีบทพื้นฐานของโปรแกรมเชิงเสน ถาเซตของคาท่ีเปนไปไดของโปรแกรมเชิงเสนเปนเซตท่ีมี

ขอบเขตแลวฟงกชันจุดประสงคจะมีคาสูงสุด และคาต่ําสุดท่ีจุดมุมของบริเวณท่ีแทนเซตของคาท่ีเปนไปได
ถาเซตของคาท่ีเปนไปไดของโปรแกรมเชิงเสนเปนเซตท่ีไมมีขอบเขต แลวฟงกชันจุดประสงคอาจมี

คาสูงสุดและคาต่ําสุดท่ีจุดมุมของบริเวณท่ีแทนเซตของคาท่ีเปนไปไดหรืออาจไมมีคาสูงสุดหรือคาต่ําสุด
4. วิธีหาคําตอบของโปรแกรมเชิงเสนตรง

ข้ันที่ 1 เขียนกราฟของขอจํากัดจะไดบริเวณท่ีแทนเซตของคาท่ีเปนไปได
ข้ันที่ 2 หาจุดมุมของบริเวณท่ีแทนเซตของคาท่ีเปนไปได
ข้ันที่ 3 หาคาของฟงกชันจุดประสงคท่ีจุดมุมตางๆ
ข้ันที่ 4 เลือกจุดท่ีทําใหฟงกชันจุดประสงคมีคาสูงสุดหรือคาต่ําสุดตามท่ีตองการ จะไดคําตอบของ

โปรแกรมเชิงเสน
ตัวอยาง จงแกปญหาเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดสงสินคาท่ีกลาวถึงในตัวอยางขางบน

หาคาต่ําสุดของ C(x1, x2) = 10x1 + 12x2
ภายใตขอจํากัด x1 + x2 ≤ 1000

x1 ≥ 400
x2 ≥ 400

วิธีทํา
ข้ันที่ 1 เขียนกราฟของขอจํากัดจะไดบริเวณท่ีแรเงาแทนเซตของคาท่ีเปนไปได

1000

400x1 =

400

400

1000

400x2 =

1000xx 21 =+
1x

C

A B

2x

ข้ันที่ 2 คํานวณพิกัดของจุดมุมของบริเวณท่ีแทนเซตของคาท่ีเปนไปได
ได  A = (400,  400);  B = (600,  400);  C = (400,  600)
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ข้ันที่ 3 คํานวณคาของฟงกชันจุดประสงคท่ีจุดมุมแตละจุด

จุดมุม คาของฟงกชันจุดประสงค
(400, 400)
(600, 400)
(400, 600)

C(400, 400) = 10(400) + 12(400) = 8800
C(600, 400) = 10(600) + 12(400) = 10800
C(400, 600) = 10(400) + 12(600) = 11200

ข้ันที่ 4 จุดมุมท่ีทําใหฟงชันกจุดประสงคมีคาต่ําสุดคือ (400, 400) เน่ืองจากบริเวณท่ีแทนเซตของคาท่ีเปน
ไปไดมีขอบเขต คาดังกลาวจึงเปนคําตอบของปญหาท่ีกําหนด ดังน้ันคาใชจายต่ําสุดในการสงสินคาเทากับ
8,800 บาท (เกิดขึ้นจากการจายสินคาใหแกคลังสินคายอยเทาท่ีจําเปนคือแหงละ 400 หนวย)

แบบทดสอบ

1. กําหนดสมการจุดประสงค z = ax + by โดยที่ a > 0, b > 0 , (a, b) = 1 และมีอสมการขอจํากัด คือ
x - 2y ≤ 0
x + y ≥ 3

2x + y ≥ 4
x ≥ 0
y ≥ 0

เมื่อ z = 0 จะไดเสนตรง ax + by = 0 ท่ีมีความชันเทากับ - 2
3

ถา z มีคานอยท่ีสุดท่ีจุด (x0, y0) แลว x0 - y0 มีคาเทากับเทาใด
1) -4  *2) -1 3) 1 4) 3

2. กําหนดใหสมการจุดประสงคคือ P = a2x + ay  โดย a เปนจํานวนจริงบวก และอสมการขอจํากัดคือ
2x + y ≤ 8
x + y ≥ 6

x > 0
y > 0

ถาคามากท่ีสุดของ P เทากับ 70 แลว a เปนจริงตามขอใด
1) 1 ≤ a < 4  *2) 4 ≤ a < 7 3) 7 ≤ a < 10 4) a ≥ 10

3. กําหนดสมการจุดประสงค คือ P(x, y) = (a2 - 1) x + ay โดยที่ a เปนจํานวนจริงบวก ซ่ึง a2 - a - 2 ≥
0 และอสมการขอจํากัด คือ 2 ≤ x ≤ 4,  y ≥ 1 และ  x + y ≤ 7
ถาคาสูงสุดของ P(x, y) เทากับ 41 แลว a มีคาอยูในชวงใด
1) [2, 2.5) 2) [2.5, 3)  *3) [3, 3.5) 4) [3.5, 4)

4. กําหนดสมการจุดประสงคคือ P = 3x + 2y โดยมีอสมการขอจํากัด 0 ≤ x ≤ 4 และ 6 ≤ y ≤ 7 แลวคา
สูงสุดของ P เทากับเทาใด  (ตอบ 18)
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5. กําหนดใหสมการจุดประสงคคือ P = 2ax + 3ay โดยที่ a > 0 อสมการขอจํากัด คือ
2x + y ≤ 1000
x + 3y ≤ 900

x ≥ 0,  y  ≥  0
ถาคาสูงสุดของ P คือ 33000 แลว a เปนจริงตามขอใด
1) 10 < a ≤ 20  *2) 20 < a ≤ 30 3) 30 < a ≤ 40 4) 40 < a ≤ 50

6. นํ้ามันดีเซล 100 ลิตร ราคาตนทุนลิตรละ 12 บาท และน้ํามันปาลม 120 ลิตร ราคาตนทุนลิตรละ 8 บาท
ถาจะผสมน้ํามันสองชนิดน้ีรวมกันใหมีจํานวนไมนอยกวา 150 ลิตร และขายน้ํามันผสมนี้ในราคาลิตรละ
11 บาท ใหไดกําไรมากท่ีสุดแลวกําไรท่ีไดเทากับขอใด
1) 230 บาท 2) 260 บาท  *3) 330 บาท 4) 460 บาท

เฉลยละเอียด (บางขอ)

1. เฉลย 2)
ข้ันที่ 1 หาสมการจุดประสงค
จากเงื่อนไข “เมื่อ z = 0 จะไดเสนตรง ax + by = 0 ท่ีมีความชัน - 2

3 ”

เน่ืองจาก เสนตรง ax + by = 0 หรือ y = - b
a x มีความชัน - b

a  ดังน้ัน b
a  = 2

3  และจะไดวา
สมการจุดประสงค คือ z = 3x + 2y

ข้ันที่ 2 หาจุด (x0, y0) ท่ีทําให z มีคานอยท่ีสุด
วาดกราฟของระบบอสมการแสดงบริเวณของจุด (x, y) ท่ีสอดคลองกับเงื่อนไข (อสมการ) ท่ี

กําหนดให
y

x(0, 0)

A(0, 4)

B(1, 2)
C(2, 1)

2x + y = 4
x + y = 3

x - 2y = 0

หาพิกัดของจุดมุม A, B และ C ได A(0, 4), B(1, 2) และ C(2, 1)
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หาคาของ z ท่ีจุดมุมของบริเวณท่ีแรเงา จะได
จุดมุม คาของ z = 3x + 2y ท่ีจุดมุม
A(0, 4) z = 3(0) + 2(4) = 8
B(1, 2) z = 3(1) + 2(2) = 7
C(2, 1) z = 3(2) + 2(1) = 8

สังเกตวา สําหรับแตละคาของ z (คาคงตัว) ท่ีมีคาลดลง เสนตรง 3x + 2y = z เลื่อนเขาใกล
จุดกําเนิดมากขึ้น

ดังน้ัน จุดมุม B = (1, 2) = (x0, y0) ทําให z มีคานอยท่ีสุด และที่จุดน้ีเราได x0 - y0 = 1 - 2
= -1

5. เฉลย 2) เขียนกราฟแสดงบริเวณของจุด (x, y) ท่ีสอดคลองกับเงื่อนไขท่ีกําหนดให

900

1000

3P3ay2ax =+

y

xO(0, 0) C(500, 0)

A(0, 300) B(420, 160)

2x + y = 1000

x + 3y = 900

2P3ay3ax =+
1P3ay2ax =+

หาพิกัดของจุดตดั B โดยแกระบบสมการ 2x + y = 1000 และ x + 3y = 900 จะได B = (420, 160)
สําหรับแตละคาของ P ฟงกชันจุดประสงค 2ax + 3ay = P เปนฟงกชันเชิงเสน และมีกราฟเปน

เสนตรงท่ีมคีวามชันเปนลบ เสนตรงท่ีมลีกัษณะเชนนีจ้ะใหคา P มากขึ้นเมื่อเสนตรงหางจากจุดกําเนิดมากขึ้น
(สําหรับเสนตรง 2ax + 3ay = Pi (i = 1, 2, 3) ท่ีแสดงในรูป จะได P1 < P2 < P3 ดังน้ัน ภายใตเงื่อนไขท่ี
กําหนดให P จะมีคามากท่ีสุดท่ีจุด B เน่ืองจากคามากท่ีสุดของ P เทากับ 33000

ดังน้ัน 3a(420) + 3a(160) = 33000
1320a = 33000

a = 25
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สถิติ :  การวัดคากลางของขอมูล

สถิติ คือ ศาสตรเก่ียวกับการหาขอมูลและการดําเนินการกับขอมูลเพ่ือใหไดขอสนเทสที่เปนประโยชน
ตอการตัดสินใจ

ขอมูล คือ เซตของขอเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องท่ีสนใจซ่ึงเก็บรวบรวมมาตามวิธีการท่ีเหมาะสม
ทุกหนวยท่ีสามารถใหขอเท็จจริงในเรื่องท่ีสนใจประกอบกันเปนประชากร สวนหนึ่งของประชากรท่ีเลือก

มาศึกษาแทนประชากร เรียกวา ตัวอยาง
เมื่อกลาวถึง ขอมูล อาจหมายถึงขอมูลประชากร หรือขอมูลตัวอยาง สูตรสถิติสําหรับขอมูลประชากร

และสําหรับขอมูลตัวอยาง เหมือนกันก็มี ตางกันก็มี บางกรณีอาจไมไดแยกสูตรไวชัดเจน ใหเขาใจวามีวิธีการ
คํานวณเหมือนกัน อยางไรก็ตาม ในขอสอบสวนมากจะเปนสูตรสําหรับขอมูลประชากร

คากลางของขอมูล คือ คาขนาดกลางของขอมูลซ่ึงมักจะเปนคาท่ีอยูบริเวณศูนยกลางของการแจกแจง
คากลางของขอมูลใชเปนตัวแทนของขอมูลเมื่อเราตองการคาคาหนึ่งสําหรับใชแทนขอมูลท้ังชุด

1. คาเฉลี่ยเลขคณิต
คาเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร x1, x2, ..., xN แทนดวย µ หรือ µx สวนคาเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอยาง

x1, x2, ..., xn แทนดวย x  มีวิธีการคํานวณเหมือนกัน
1. คาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลท่ีประกอบดวยคาของตัวแปร x คํานวณจากสูตร

µ = N
1 ∑

=

N

1i
iX  หรือ  x  = n

1 ∑
=

n

1i
ix (กรณีขอมูลไมแจกแจงความถี่)

หรือ µ = N
1 ∑

=

k

1i
iiXf  หรือ  x  = n

1 ∑
=

k

1i
iixf (กรณีขอมูลแจกแจงความถ่ีเปน k ชวง)

(xi คือ จุดก่ึงกลางชวงท่ี i ซ่ึงมีความถ่ี fi)

2. คาเฉลี่ยเลขคณิตถวงน้ําหนัก ถาคาของตัวแปรในขอมูลบางคามีความสําคัญไมเทากัน
ให w1, w2, ... , wN เปนน้ําหนักแสดงความสําคัญของ x1, x2, ... , xN แลวคาเฉลี่ยเลขคณิตถวง

นํ้าหนักของขอมูลประชากร x1, x2, ... , xN หาไดจากสูตร

µ =
N21

NN2211
w  ...  w  w

xw...xwxw
+++
+++

ในกรณีขอมูลตัวอยางก็มีวิธีการคํานวณเหมือนกัน
3. คาเฉลี่ยเลขคณิตรวม ถาประชากรหนึ่งแบงเปนประชากรยอย k กลุม ประกอบดวยคาของตัวแปร

เดยีวกนั N1, N2, ... , Nk คา และแตละกลุมมคีาเฉลีย่เลขคณติ µ1, µ2, ... , µk ตามลาํดบั แลวคาเฉลีย่เลขคณิต
ของประชากรที่ไดจากการรวมประชากรยอยเปนชุดเดียว หาไดจากสูตร

µ =
k21

kk2211
n  ...  n  n
N...NN

+++
+++ µµµ
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4. สมบัติของคาเฉลี่ยเลขคณิต

1. ∑
=

N

1i
ix  = Nµ

2. ∑ µ
=

N

1i
i )  (x -  = 0

3. ∑
=

N

1i
2

i m)  (x - มีคานอยท่ีสุด เมื่อ m = µ

4. ถาขอมูล y เกิดจากขอมูล x โดยการคูณ xi แตละคาดวยคาคงตัว a แลวบวกดวยคาคงตัว b
น่ันคือ yi = axi + b แลวคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูล y เทากับ a คูณคาเฉลี่ยเลขคณิตของ x แลวบวกดวย b
น่ันคือ   µy = aµx + b

สมบัติเหลาน้ีเปนจริงสําหรับคาเฉลี่ยของตัวอยางดวย

2. มัธยฐาน
1. มัธยฐานของขอมลู คือ คาของตวัแปรซ่ึงมตีาํแหนงอยูก่ึงกลาง เมือ่เรยีงคาของตวัแปรจากนอยไปมาก

(หรือจากมากไปนอย)
2. สําหรับขอมูลท่ีไมไดแจกแจงความถี่ ถาขอมูลมี N คาเรียงตามลําดับจากนอยไปมาก

1. กรณีท่ี N เปนจํานวนคี่
มัธยฐาน =  คาของตัวแปรในตําแหนงท่ี 2

1N +

เชน ขอมูล 2, 3, 6, 9, 10 มีมัธยฐานเทากับ 6
2. กรณีท่ี N เปนจํานวนคู

มัธยฐาน = คาเฉลี่ยเลขคณิตของคาของตัวแปรในตําแหนงท่ี 2
N  กับ 2

N  + 1

เชน ขอมูล 2, 3, 6, 9, 10, 18 มีมัธยฐานเทากับ 2
96 +  = 7.5

3. สําหรับขอมูลท่ีแจกแจงความถี่แลว (จากนอยไปมาก) ถาขอมูลมี N คา ตําแหนงของมัธยฐาน คือ 2
N

ชวงท่ีมีมัธยฐาน คือ ชวงแรกที่มีความถ่ีสะสมมากกวาหรือเทากับ 2
N  การคํานวณคาของมัธยฐานใชสูตรตอไปนี้

If
F  2

N
  L    มัธยฐาน
















+=

-

ขอบลางของชวงที่มีมัธยฐาน

ตําแหนงของมัธยฐาน

ความถี่สะสมของชวงที่มีคาต่ํากวาชวงที่มีมัธยฐาน

ความกวางของชวงที่มีมัธยฐานความถี่ของชวงที่มีมัธยฐาน

4. สมบัติท่ีนาสนใจประการหนึ่งของมัธยฐาน คือ สําหรับขอมูล x1, x2, ... , xN ใดๆ  ∑
=

N

1i
i |m  x| -  มีคา

นอยท่ีสุด เมื่อ m = มัธยฐาน
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3. ฐานนิยม
1. ฐานนิยม คือ คาของตัวแปรท่ีสังเกตไดของขอมูลท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด
2. สํา.หรับขอมูลท่ีแจกแจงความถี่แลว ฐานนิยมมีคาอยูในชวงท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด ฐานนิยมคํานวณไดโดย

ใชสูตรตอไปนี้

ฐานนิยม = L + 










+ 21
1
d  d

d I

เมื่อ L = ขอบลางของชวงท่ีมีฐานนิยม
d1 = ผลตางระหวางความถี่ของชวงท่ีมีฐานนิยมกับชวงถัดไปที่มีคาต่ํากวา
d2 = ผลตางระหวางความถี่ของชวงท่ีมีฐานนิยมกับชวงถัดไปที่มีคาสูงกวา
I = ความกวางของชวงท่ีมีฐานนิยม

4. คาเฉลี่ยฮารมอนิก
1. คาเฉลี่ยฮารมอนิก ใชเปนคากลางของขอมูลท่ีไดจากตัวแปรในรูปอัตราเทียบกับเวลา เชน อัตราเร็ว

และอัตราเรง เปนตน
2. คาเฉลี่ยฮารมอนิก เขียนแทนดวย H.M. หาไดโดยใชสูตรตอไปนี้

H.M.  = 
N21 x
1  ...  x

1  x
1

N
+++

(กรณีขอมูลไมแจกแจงความถี่)

หรือ H.M.  = 
k
k

2
2

1
1

x
f  ...  x

f  x
f

N
+++

(กรณีขอมูลแจกแจงความถ่ีเปน k ชวง)

( xi คือ จุดก่ึงกลางชวงท่ี i ท่ีมีความถ่ี fi และ ∑
=

k

1i
if  = N)

5. คาเฉลี่ยเรขาคณิต
1. คาเฉลีย่เรขาคณติ ใชเปนคากลางของขอมลูท่ีไดจากตวัแปรในรปูอตัราสวน (ซ่ึงเปนจํานวนบวกเสมอ)

เชน อัตราการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของประชากร และเลขดัชนีตางๆ เปนตน
2. คาเฉลี่ยเรขาคณิต เขียนแทนดวย G.M. หาไดจากสูตรตอไปนี้

G.M.  = N N21  x... xx (กรณีขอมูลไมแจกแจงความถี่)

หรือ G.M.  = N kf
k

2f
2

1f
1

  x... xx (กรณีขอมูลแจกแจงความถ่ีเปน k ชวง)

( xi คือ จุดก่ึงกลางชวงท่ี i ท่ีมีความถ่ี fi และ ∑
=

k

1i
if  = N)



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _______________________________ คณิตศาสตร (141)
2008

สถิติ :  การวัดตําแหนงของขอมูล

1. แนวคิดในการวัดตําแหนงของคาท่ีสังเกตได มี 2 แนวคิด ไดแก
แนวคิดที่ 1 บอกใหทราบวาคาท่ีสังเกตไดท้ังหมดท่ีมีคาต่ํากวาคาท่ีสนใจมีก่ีเปอรเซ็นต การวัดตําแหนง

โดยวิธีนี้ใชเปอรเซ็นไทล เดไซล และควอรไทล เปนมาตรวัดตําแหนง
แนวคิดที่ 2 บอกใหทราบวาคาท่ีสนใจต่ํากวาหรือสูงกวาคาเฉลี่ยเลขคณิตก่ีหนวยมาตรฐาน (1 หนวย

มาตรฐานเทากับคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูล) ตามแนวคิดนี้จะใชคามาตรฐานเปนมาตรวัดตําแหนง

2. บทนิยามของเปอรเซ็นไทล เดไซล และควอรไทล
1. เปอรเซ็นไทล คือ คาของตัวแปร 99 คา ท่ีแบงคาท่ีสังเกตไดท้ังหมดของขอมูลซ่ึงเรียงอันดับจากนอย

ไปมากออกเปน 100 สวน แตละสวนมีจํานวนคาท่ีสังเกตไดเทากัน สวนละ 1% เรียกคา 99 คานี้วาเปอรเซ็นไทล
ท่ี 1, เปอรเซ็นไทลท่ี 2, ... , เปอรเซ็นไทลท่ี 99 เขียนแทนดวย P1, P2, ... , P99 ตามลําดับ

ดังนั้นเปอรเซ็นไทลท่ี r คือ คาของตัวแปรซ่ึงมีคาท่ีสังเกตไดท้ังหมดประมาณ r% ท่ีมีคานอยกวาเปอรเซ็น-
ไทลท่ี r และมีคาท่ีสังเกตไดอีกประมาณ (100-r)% ท่ีมีคามากกวาเปอรเซ็นไทลท่ี r

2. เดไซล คือ คาของตัวแปร 9 คาท่ีแบงคาท่ีสังเกตไดท้ังหมดของขอมูลซ่ึงเรียงอันดับจากนอยไปมาก
ออกเปน 10 สวน แตละสวนมีจํานวนคาท่ีสังเกตได 10% เรียก 9 คาน้ีวา เดไซลท่ี 1, เดไซลท่ี 2, ... , เดไซลท่ี 9
แทนดวย D1, D2, ... , D9 ตามลําดับ สังเกตวา D1 = P10 , D2 = P20 , ... , D9 = P90

3. ควอรไทล คือ คาของตัวแปร 3 คา ท่ีแบงคาท่ีสังเกตไดท้ังหมดของขอมูลซ่ึงเรียงอันดับจากนอยไป
มากออกเปน 4 สวน แตละสวนมีจํานวนคาท่ีสังเกตได 25% เรียก 3 คานี้วา ควอรไทลท่ี 1, ควอรไทลท่ี 2 และ
ควอรไทลท่ี 3 แทนดวย Q1, Q2 และ Q3 ตามลําดับ สังเกตวา Q1 = P25 , Q2 = P50 = มัธยฐาน, Q3 = P75

3. การคํานวณเปอรเซ็นไทล เดไซล และควอรไทล
เนื่องจากควอรไทล และเดไซล ก็คือบางคาของเปอรเซ็นไทล ดังนั้นไมมีความจําเปนใดๆ ท่ีนักเรียนจะตอง

จดจําสูตร หรือวิธีการสําหรับใชคํานวณควอรไทล และเดไซลตางหาก
1. วิธกีารคํานวณเปอรเซน็ไทลที ่r สําหรบัขอมูลทีย่งัไมไดแจกแจงความถีห่รอืแจกแจงความถีท่ลีะคา

1. เรียงคาท่ีสังเกตไดจากนอยไปมาก
2. คํานวณตําแหนงของเปอรเซ็นไทลท่ี r

ตําแหนงของ Pr คือ 100
1) r(N +  เมื่อ r = 1, 2, ... , 99

3. หาคาของตัวแปรท่ีตรงกับตําแหนงท่ีคํานวณได ในขั้นท่ี 2
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2. วิธีการคํานวณเปอรเซ็นไทลที่ r สําหรับขอมูลที่แจกแจงความถี่เปนชวง
1. หาความถี่สะสมของแตละชวงท่ีมีคาจากนอยไปมาก
2. คํา.นวณตําแหนงของเปอรเซ็นไทลท่ี r

ตําแหนงของ Pr คือ 100
rN  เมื่อ r = 1, 2, ... , 99

3. หาชวงท่ีมีเปอรเซ็นไทลท่ี r ซ่ึงก็คือชวงแรกที่ความถ่ีสะสมมากกวาหรือเทากับตําแหนงของ Pr ท่ี
คํานวณไดในขั้นท่ี 2

4. คํานวณเปอรเซ็นไทลท่ี r จากสูตร Pr = L + 
















f
F  100

rN -
I

เมื่อ L = ขอบลางของชวงท่ีมี Pr
F = ความถ่ีสะสมของชวงท่ีมีคานอยกวาชวงท่ีมี Pr
f = ความถ่ีของชวงท่ีมี Pr
I = ความกวางของชวงท่ีมี Pr

4. คามาตรฐาน
สําหรับขอมูล x1, ... , xN ซ่ึงมีคาเฉลี่ย µ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน σ คามาตรฐานของ xi แทนดวย zi

หาไดจากสูตร zi = σ
µxi -

คามาตรฐาน zi ของ xi บอกใหทราบวา xi อยูสูงกวาหรือต่ํากวา µ ก่ีหนวยมาตรฐาน
(1 หนวยมาตรฐาน = σ)
สําหรับขอมูลชุดหนึ่งๆ ให zi เปนคามาตรฐานของ xi จะไดวา

1. ∑
=

N

1i
iz = 0 หรือ z  = 0

2. คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของ zi เทากับ 1
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สถิติ :  การวัดการกระจายของขอมูล

การวัดการกระจายของขอมูลมีวัตถุประสงค เพ่ืออธิบายวาคาของตัวแปรท่ีสังเกตไดในขอมูลชุดหนึ่งๆ มี
ความแตกตางกันมากนอยเพียงใด หรือเบี่ยงเบน (กระจาย) ไปจากคากลางมากนอยเพียงใด

1. มาตรวัดการกระจายสัมบูรณ
ใชวัดการกระจายของขอมูลโดยไมไดเปรียบเทียบกับคาขนาดกลางขอมูล มาตรวัดการกระจายสัมบูรณมี

หลายชนิด ไดแก
1. พิสัย = คาสูงสุด - คาต่ําสุด
2. คาเบี่ยงเบนควอรไทล = 2

1 (ควอรไทลท่ีสาม - ควอรไทลท่ีหนึ่ง)

QD  =  2
1 (Q3 - Q1)

3. คาเบี่ยงเบนเฉลี่ย = คาเฉลี่ยของ |xi - µ|

MD  =  N
1 ∑ µ

=

N

1i
i |  |x - (กรณีขอมูลไมแจกแจงความถี่)

หรือ MD  =  N
1 ∑ µ

=

k

1i
ii |  |xf - (กรณีขอมูลแจกแจงความถ่ีเปน k ชวง)

(xi คือ จุดก่ึงกลางของชวงท่ี i มีความถ่ี fi และ ∑
=

=
k

1i
i N  f )

4. ความแปรปรวนประชากร = คาเฉลี่ยของ (xi - µ)2

σ2 = N
1 ∑ µ

=

N

1i
2

i )  (x  - (กรณีขอมูลไมแจกแจงความถี่)

= N
1 ∑ µ

=

N

1i
22

i N  x - (สูตรลัด)

หรือ σ2 = N
1 ∑ µ

=

k

1i
2

ii )  (xf  - (กรณีขอมูลแจกแจงความถ่ีเปน k ชวง)

= N
1 ∑ µ

=

k

1i
22

ii N  xf - (สูตรลัด)

(xi คือ จุดก่ึงกลางของชวงท่ี i ซ่ึงมีความถ่ี fi และ ∑
=

=
k

1i
i N  f )
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สําหรับความแปรปรวนตัวอยางแทนดวย S2 มีสูตรการคํานวณท่ีตางจากความแปรปรวนประชากร

S2 = 1n
1
- ∑

=

n

1i
2

i )x  (x  -  = 1n
1
- 













∑
=

n

1i
22

i xn  x - (กรณขีอมลูไมแจกแจงความถ่ี)

หรอื S2 = 1n
1
- ∑

=

k

1i
2

ii )x  (xf  -  = 1n
1
- 













∑
=

k

1i
22

ii xn  xf - (กรณขีอมลูไมแจกแจงความถ่ีเปน k ชวง)

5. คาเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร = รากท่ีสองท่ีเปนบวกของความแปรปรวน

σ = 2σ
สําหรับคาเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอยางแทนดวย S

S = 2S

2. มาตรวัดการกระจายสัมพัทธ
ใชวัดการกระจายของขอมูลโดยบอกใหทราบวาการกระจายสัมบูรณคิดเปนกี่เปอรเซ็นตของคาขนาดกลาง 

เราใชมาตรวัดการกระจายสัมพัทธเปรียบเทียบการกระจายของขอมูลหลายๆ ชุด ท่ีมีคาขนาดกลางแตกตางกัน
มาตรวัดการกระจายสัมพัทธมีหลายชนิด ไดแก

1. สัมประสัทธิ์ของพิสัย = 2
1 พิสัย

คาก่ึงกลางพิสัย

=
.คาต่ําสุด  คาสูงสุด 

คาต่ําสุดคาสูงสุด
+

-

2. สัมประสิทธิ์ของคาเบี่ยงเบนควอรไทล =
 ไทลงพิสัยควอรคาก่ึงกลา

 บนควอรไทลคาเบ่ียงเ

=
13
13

Q  Q
QQ

+
-

3. สัมประสิทธิ์ของคาเบี่ยงเบนเฉลี่ย =
.ลขคณิตคาเฉลี่ยเ

บนเฉลี่ยคาเบี่ยงเ

= µ
MD  หรือ x

MD

4. สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน =
.ลขคณิตคาเฉล่ียเ

บนมาตรฐานคาเบี่ยงเ

CV = µ
σ  หรือ x

S

CV เปนมาตรวัดการกระจายสัมพัทธท่ีนิยมใชมากท่ีสุดและอาจเขียนในรูปเปอรเซ็นตโดยคูณดวย 100
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3. สมบัติของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน
1. ความแปรปรวนรวม ถาขอมูลประชากรยอย 2 ชุด ประกอบดวยคาของตัวแปรเดียวกัน N1 และ N2

คา โดยมีคาเฉลีย่เลขคณติเทากัน และความแปรปรวนเทากับ 2
1σ  และ 2

2σ  ตามลาํดบั แลวความแปรปรวนรวม
ของขอมลู  2 ชุดน้ีหาไดจากสูตร

σ2 =
21

2
222

11
N  N
N  N

+
+ σσ

ในกรณีท่ี N1  =  N2 จะไดวา σ2 = 2
  2

2
2
1 σσ +

2. การบวกทุกคาของขอมูลดวยคาคงตัว ขอมูลชุดใหมจะมีความแปรปรวนเทากับขอมูลชุดเดิม แตถาคูณ
ทุกคาของขอมูลดวยคาคงตัว แลวขอมูลชุดใหมจะมีความแปรปรวนเทากับความแปรปรวนของขอมูลชุดเดิมคูณ
ดวยกําลังสองของคาคงตัวท่ีใชคูณแตละคาของขอมูล น่ันคือ ถา yi = axi + b ; i = 1, 2, ... , N แลวความ
แปรปรวน 2

yσ  ของขอมูล yi หาไดจากความแปรปรวน 2
xσ  ของขอมูล xi โดยใชสูตรตอไปนี้

2
yσ = a2 2

xσ

และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน σy ของขอมูล yi หาไดจากคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน σx ของขอมูล xi โดยใช
สูตรตอไปนี้ σy = |a|σx

แบบทดสอบ

1. ขอมูลชุดหนึ่งประกอบดวย x1, x2, ... , x13 โดยที่ xn = |5 - n| เมื่อ n = 1, 2, ... , 13 จํานวนจริง a ท่ี

ทําให ∑
=

13

1n
n |a  x| -  มีคานอยท่ีสุดเทากับเทาใด  (ตอบ 3)

2. กําหนดตารางแจกแจงความถ่ีของคะแนนสอบวิชาสถิติท่ีเปนจํานวนเต็มของนักเรียน 40 คน ดังน้ี เมื่อสุม
เลือกนักเรียนกลุมน้ีมา 1 คน ไดวาความนาจะเปนท่ีนักเรียนคนนี้ไดคะแนนนอยกวา 70 คะแนน มีคาเทากับ
0.30 มัธยฐานของคะแนนชุดน้ีเทากับขอใด

คะแนน จํานวนนักเรียน
60-64 4
65-69 A
70-74 10
75-79 B
80-84 7

1) 71.50  *2) 73.50 3) 73.75 4) 74.50
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3. กําหนดฮิสโทแกรมของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 80 คน ดังน้ี

0.050

ความถี่สัมพัทธ

0

0.075

0.350
0.375

0.025
คะแนน

29.5 39.5 49.5 59.5 69.5 79.5 89.5 99.5

ขอใดถูก
1) นักเรียนท่ีสอบไดคะแนนระหวาง 50-79 มีจํานวนมากกวานักเรียนท่ีสอบไดคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป

จํานวน 50 คน
2) นักเรียนท่ีสอบไดคะแนน 90 คะแนนขึ้นไปมีรอยละ 10 ของนักเรียนท้ังหมด

 *3) ควอรไทลท่ีหนึ่งของคะแนนสอบมีคาอยูระหวาง 60-69 คะแนน
4) ควอรไทลท่ีหนึ่งของคะแนนสอบมีคาอยูระหวาง 80-89 คะแนน

4. ให x1, x2, ... , x5 เปนขอมูลชุดหนึ่งซ่ึงมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 6 ถา ∑
=

5

1i
2

i  4) (x - = 30 แลว

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลชุดน้ีเทากับขอใด
 *1) 2 2) 2 3) 6 4) 2 2

5. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันหนึ่งซ่ึงมี 2 หอง มีคาเฉลี่ยเลขคณิตรวมเทากับ 54 คะแนน
โดยที่หอง ก และหอง ข มีนักเรียน 30 คน และ 20 คน ตามลําดับ ถาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหอง ก
เทากับ 50 คะแนน เมื่อแยกพิจารณาผลสอบแตละหองพบวานักเรียนหอง ก ผูท่ีไดคะแนน 55 คิดเปนคา
มาตรฐาน 1.0 เทากับมาตรฐานของนักเรียนหอง ข ผูท่ีไดคะแนน 66
พิจารณาขอความตอไปนี้

ก. ความแปรปรวนของคะแนนของนักเรียนหอง ก เทากับ 25
ข. สัมประสิทธ์ิของการแปรผันของคะแนนของนักเรียนหอง ก มากกวาสัมประสิทธ์ิของการแปรผันของ

คะแนนหอง ข
ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก *2) ก. ถูก และ ข. ผิด
3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

6. ถา 20, x2, ... , x25 เปนขอมูลท่ีเรียงจากนอยไปมาก และเปนลําดับเลขคณิต และควอรไทลท่ี 1 ของขอมูล
ชุดน้ีเทากับ 31 แลวสวนเบ่ียงเบนเฉลี่ยของขอมูลชุดน้ีเทากับขอใด
1) 6.24 2) 10.28  *3) 12.48 4) 24.96



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _______________________________ คณิตศาสตร (147)
2008

7. ในการสํารวจนํ้าหนักตัวของนักเรียน 200 คน มีการแจกแจงความถ่ีดังน้ี
น้ําหนักตัว ความถี่

19-22 20
23-26 60
27-30 30
31-34 40
35-38 50

จงพิจารณาขอความตอไปนี้
ก. นํ้าหนักตัวของนักเรียน 200 คนนี้มีฐานนิยมมากกวามัธยฐาน
ข. สัมประสิทธ์ิของสวนเบ่ียงเบนควอรไทลของน้ําหนักตัวของนักเรียน 200 คนนี้เทากับ 0.15

ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก  *4) ก. และ ข. ผิด

8. โรงงานแหงหนึ่งคัดเลือกคนงานจากผูสมัครเขาทํางานท้ังหมด โดยมีเงื่อนไขวาผูท่ีจะไดรับพิจารณาคัดเลือก
เขาทํางานตองมคีามาตรฐานของอายไุมนอยกวา 1.5 และไมเกิน 3.5 ถาคาเฉลีย่เลขคณติและความแปรปรวน
ของอายุของผูสมัครท้ังหมดคือ 23 ปและ a (ป)2 ตามลําดับ และถานําคามาตรฐานของอายุของผูสมัคร
ท้ังหมดมาหาความแปรปรวนไดความแปรปรวนเทากับ 4

a  แลวผูสมัครท่ีอยูในขายท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขา

ทํางานจะตองมีอายุตามขอใด
1) ไมนอยกวา 26 ป และไมเกิน 37 ป 2) ไมนอยกวา 29 ป และไมเกิน 37 ป

 *3) ไมนอยกวา 26 ป และไมเกิน 30 ป 4) ไมนอยกวา 29 ป และไมเกิน 30 ป
9. กําหนดตารางแจกแจงความถ่ีของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหองหนึ่งดังน้ี ถาควอรไทลท่ีหนึ่ง

(Q1) เทากับ 18.5 คะแนน แลวมัธยฐานของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหองนี้เทากับเทาใด
(ตอบ 24.5)

คะแนน ความถี่
16-18 a
19-21 2
22-24 3
25-27 6
28-30 4

10. ในการสอบครั้งหนึ่งมีผูเขาสอบจํานวนหนึ่งซ่ึงมีนายคณิตและนายวิทยารวมอยูดวย โดยที่คาเฉลี่ยเลขคณิต
ของผลการสอบเทากับ 60 คะแนน และสัมประสิทธ์ิของการแปรผันเทากับ 0.25 นายคณิตสอบไดมากกวา
นายวิทยา 9 คะแนน และผลบวกของคามาตรฐานของคะแนนของคนทั้งสองเทากับ 1.5
ให A = คามาตรฐานของคะแนนของนายคณิต และ B = คะแนนของนายวิทยา  แลว A และ B มีคาเทาใด
1) A = 0.45,  B = 65.75 2) A = 0.45,  B = 66

 *3) A = 1.05,  B = 66.75 4) A = 1.05,  B = 68
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11. โรงงานแหงหนึ่งมีพนักงานจํานวน 40 คนและตารางแจกแจงความถี่สะสมของอายุพนักงานเปนดังน้ี
อายุ (ป) ความถี่สะสม
11-20 6
21-30 14
31-40 26
41-50 36
51-60 40

ถาผูจัดการอายุ 48.5 ป แลวพนักงานท่ีมีอายุระหวางคามัธยฐานของอายุพนักงานและอายุของผูจัดการมี
ประมาณกี่เปอรเซ็นต
1) 31.5% 2) 33.7%  *3) 35.0% 4) 37%

12. บริษัทแหงหนึ่งมีพนักงาน 20 คน เงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานเทากับ 60,000 บาทและมีสวนเบ่ียงเบน  
มาตรฐานเทากับ 10,000 บาท ถาผลรวมของคามาตรฐานของเงนิเดอืนของพนกังานจํานวน 19 คนมคีาเทากับ 
2.5 แลวพนักงานอีก 1 คนท่ีเหลือมีเงินเดือนเทากับเทาใด

 *1) 35,000 บาท 2) 57,500 บาท 3) 62,500 บาท 4) 85,000 บาท
13.  ถาขอมูลชุดหนึ่งมีสัมประสิทธ์ิของสวนเบ่ียงเบนเฉลี่ยเทากับ 0.12 สวนเบ่ียงเบนเฉลี่ย เทากับ 6 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 10 แลวสัมประสิทธ์ิของการแปรผันมีคาเทากับเทาใด  (ตอบ 0.20)
14.  ตารางตอไปนี้เปนคะแนนสอบวิชาหน่ึงของนักเรียน 40 คน

คะแนน จํานวนนักเรียน (fi)
10-14 4
15-19 6
20-24 a
25-29 8
30-34 4
35-39 6

โดยมีคะแนนเฉลี่ย (µ) เทากับ 24.5 และ ∑
=

3

1i
if (xi - µ) = -125 ถาสวนเบ่ียงเบนควอรไทลเทากับ b และ

สวนเบ่ียงเบนเฉลี่ยเทากับ c แลวขอใดตอไปนี้ถูก
 *1) b = 5 และ c = 6.25      2) b = 6.25 และ c = 5
3) b = 4.5 และ c = 5 4) b = 5 และ c = 4.5

15. ในการสอบวิชาคณิตสาสตรพบวา คะแนนสอบของนักเรียนมีการแจกแจงปกติ สวนเบ่ียงเบนควอรไทล   
เทากับ 6 สัมประสิทธ์ิควอรไทลเทากับ 0.6 คะแนนเฉลี่ยของการสอบครั้งน้ีมีคาเทากับเทาใด  (ตอบ 10)
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เฉลยละเอียด (บางขอ)

1. เฉลย 3
จาก xn = |5 - n| จะไดวา x1, x2, ... , x13 คือ 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ซ่ึงเมื่อ

เรียงจากนอยไปมาก จะได 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8
สังเกตวา มัธยฐานของขอมูลชุดน้ีคือ 3

เน่ืองจาก ∑
=

13

1n
n |a  x| -  มีคานอยท่ีสุด เมื่อ a เปนมัธยฐาน ดังน้ัน a = 3

2. เฉลย 2) ความนาจะเปนท่ีนักเรยีนคนหนึง่ท่ีเลอืกโดยสุมจากนักเรยีนกลุมน้ีจะไดคะแนนนอยกวา 70 คะแนน
เทากับ 0.30 หมายความวา นักเรียนจํานวน 4 + a คน คิดเปน 30% ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด (40 คน)
น่ันคือ

40
a4 + = 0.30

4 + a = 12
a = 8

เน่ืองจาก นักเรียนท้ังหมดมี 40 คน
4 + a + 10 + b + 7 = 40

b + 29 = 40  (a = 8)
b = 11

ปรับปรุงตารางแจกแจงความถี่โดยเพ่ิมคอลัมนความถ่ีสะสม ดังน้ี
ชวงคะแนน จํานวนนักเรียน ความถี่สะสม

60-64 4 4
65-69 8 12
70-74 10 22
75-79 11 33
80-84 7 40 = N

ตําแหนงของมัธยฐาน คือ 2
N  = 2

40  = 20 ชวงคะแนนที่มีมัธยฐาน คือ (69.5, 74.5)

มัธยฐาน คือ Med = 69.5 + 5 







10
12  20 -  = 73.5
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3. เฉลย 3) หาความถี่ (f) และความถ่ีสะสม (F) ของแตละชวงคะแนน ดังน้ี
ชวงคะแนน ความถี่ ความถี่สะสม

30-39 0.025 × 80 = 2 2
40-49 0.050 × 80 = 4 6
50-59 0.075 × 80 = 6 12
60-69 0.350 × 80 = 28 40
70-79 0.375 × 80 = 30 70
80-89 0.075 × 80 = 6 76
90-99 0.050 × 80 = 4 80

ตําแหนงของควอรไทลท่ีหนึ่งของคะแนนสอบ คือ 4
1 N = 4

1 (80) = 20

ดังน้ัน ควอรไทลท่ีหนึ่งของคะแนนสอบมีคาอยูระหวาง 70-79 คะแนน
1) นักเรียนท่ีสอบได 50-79 คะแนนมี 6 + 28 + 30 = 64 คน

นักเรียนท่ีสอบไดคะแนน 90 คะแนนขึ้นไปมี 4 คน
ดังน้ัน นักเรียนท่ีสอบได 50-79 คะแนนมากกวานักเรียนท่ีสอบไดคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป 60

คน ไมใช 50 คน
2) นักเรียนท่ีสอบไดคะแนน 90 คะแนนขึ้นไปมี 4 คนหรือรอยละ 5 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด

ไมใชรอยละ 10
4) ตําแหนงของควอรไทลท่ีสามของคะแนนสอบ คือ 4

3 N = 4
3 (80) = 60

ดังน้ัน ควอรไทลท่ีสามของคะแนนสอบมีคาอยูระหวาง 60-69 คะแนน
4. เฉลย 1) จากสูตรของคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

σ =













∑ µ
=

N

1i
22

i N  xN
1 -

เราสามารถหา ∑
=

N

1i
2
ix  จากเงื่อนไข ∑

=

5

1i
2

i  4) (x - = 30 ดังน้ี

∑
=

5

1i
2

i  4) (x - = 30

∑
=

+
5

1i
i

2
i 16)  8x  (x - = 30

∑
=

5

1i
2
ix - 8 ∑

=

5

1i
ix + 5 ⋅ 16 = 30

∑
=

5

1i
2
ix - 8(30) + 5 ⋅ 16 = 30
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∑
=

5

1i
2
ix = 190

ดังน้ัน σ =













∑ µ
=

N

1i
22

i N  xN
1 -  = )65  (1905

1 2  ⋅-   = 2

5. เฉลย 2) กําหนดสัญลักษณแทนจํานวนนักเรียน คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิ
ของการแปรผัน ดังน้ี

รายการ หอง ก หอง ข รวมทั้งสองหอง
จํานวนนักเรียน N1 = 30 N1 = 20 N = 50
คาเฉลี่ยเลขคณิต µ1 = 50 µ2 = ? µ = 54
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน σ1 σ2 σ
สัมประสิทธ์ิของการแปรผัน CV1 CV2

ข้ันที่ 1 หาคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนของนักเรียนหอง ข จากสูตร

µ =
21

2211
N  N
NN

+
+ µµ

54 = 2030
2030(50) 2

+
+ µ

µ2 = 60
ข้ันที่ 2 หาคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแตละหอง
จากเงื่อนไข “เมื่อแยกพิจารณาผลสอบแตละหอง พบวานักเรียนหอง ก ผูไดคะแนน 55 คิดเปน

คามาตรฐาน 1.0 เทากับคามาตรฐานของผูท่ีไดคะแนน 66 ในหอง ข”
จะได

1
50  55

σ
- =  1 และ

2
6066

σ
- = 1

ดังน้ัน σ1 =  5 และ σ2 = 6
สังเกตวาความแปรปรวนของคะแนนของนักเรียนหอง ก เทากับ 2

1σ  = 52 = 25 ก. ถูก
ข้ันที่ 3 คํานวณสัมประสิทธ์ิของการแปรผันของคะแนนของนักเรียนแตละหอง

CV1 =
1
1

µ
σ   =  50

5   =  10
1

CV2 =
2
2

µ
σ   =  60

6   =  10
1

จะเห็นได CV1 = CV2 ข. ผิด



คณิตศาสตร (152) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

6. เฉลย 3) ตําแหนงของควอรไทลท่ีหนึ่งของขอมูล (เรียงจากนอยไปมาก) N = 25 คาน้ี คือ

4
1N + = 4

125 +   =  6.5

หาผลตางรวม d ของลําดับเลขคณิต (ของขอมูลท่ีกําหนดให)
จากสูตร an = a1 + (n - 1)d
เมื่อ n = 6.5 ; 31 = 20 + (6.5 - 1)d

d = 2
เน่ืองจากขอมูลชุดน้ีเรียงกันเปนลําดับเลขคณิต
จะได คาเฉลี่ยเลขคณิต = มัธยฐาน  =  พจนท่ี 13

µ = 20 + 12(2)  =  44
และคาสุดทาย (คามากท่ีสุด) ของขอมูล คือ

x25 = 20 + 24(2)  =  68
และสวนเบ่ียงเบนเฉลี่ยของขอมูลชุดน้ีเทากับ

MD = N
1 ∑ µ

=

N

1i
i |  |x -

= 25
1 [(|20 - 44| + |22 - 44| + ... + |42 - 44|) +

|44 - 44| + (|46 - 44| + |48 - 44| + ... + |68 - 44|)]
= 25

1 [(24 + 22 + ... + 2) + 0 + (2 + 4 + ... + 24)]
= 25

1 [2(2 + 4 + ... + 24)]
= 25

4 (1 + 2 + ... + 12)

= 25
4

 ⋅ 2
12(13)

= 12.48
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สถิติ :  การแจกแจงปกติ

1. ตัวแปรสุมปกติ และการแจกแจงปกติ
1. ตัวแปรสุม คือ สมบัติเชิงตัวเลขท่ีสนใจของหนวยตางๆ ท่ีใชศึกษาเก่ียวกับเรื่องท่ีสนใจ สมบัติดังกลาว

น้ีของแตละหนวยอาจเทากันหรือไมเทากันก็ได แตละหนวยจึงมีคาของตัวแปรท่ีสนใจไดแตกตางกัน เชน สมมติวา
เราตองการศกึษาเก่ียวกบัคาใชจายในการเรยีนกวดวชิาของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาช้ันปท่ี 5 ทุกคนในกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑล หนวยตางๆ ท่ีใชศึกษาคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (อาจ
เลือกมาศึกษาจํานวนหนึ่งแทนจํานวนท้ังหมด) ตัวแปรท่ีสนใจคือคาใชจายในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนแตละ
คนท่ีอาจมีคาแตกตางกัน

2. ตวัแปรสุมท่ีมกีารแจกแจงความถ่ี (หรอืการแจกแจงความถีส่มัพัทธ) ท่ีมลีกัษณะสมมาตรคลายระฆงัคว่าํมี
อยูมากมายในธรรมชาติ และกระบวนการผลิต เชน นํ้าหนัก ความสูง คะแนนเชาวนปญญา ขนาดบรรจุของสินคา
ความทนตอแรงดึงของสายเคเบิล และอื่นๆ ตัวแปรสุมปกติ จะเปนตัวแปรสุมรูปแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะดังกลาว
การแจกแจงความถ่ีหรือความถ่ีสัมพัทธของตัวแปรสุมปกติ เรียกวา การแจกแจงปกติ และเสนโคงของการแจก-
แจงเรียกวา เสนโคงปกติ มีลักษณะสมมาตรคลายระฆังคว่ํา

3. สมบัติของการแจกแจงปกติ ให x เปนตัวแปรสุมปกติท่ีมีคาเฉลี่ย µ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน σ
1. เสนโคงของการแจกแจงความถ่ีหรอืความถ่ีสมัพัทธของ x เปนโคงสมมาตรคลายระฆงัคว่าํ เรยีกวา

โคงปกติ แกนสมมาตรตั้งอยูบนคาเฉลี่ย µ

แกนสมมาตร โคงปกติ

xµ

2. สําหรับขอมูลของตัวแปร x ท่ีมีการแจกแจงปกติ
คาท่ีสังเกตไดประมาณ 68.26% มีคาอยูในชวง [µ - σ, µ + σ]
คาท่ีสังเกตไดประมาณ 95.44% มีคาอยูในชวง [µ - 2σ, µ + 2σ]
คาท่ีสังเกตไดเกือบท้ังหมด (99.74%) มีคาอยูในชวง [µ - 3σ, µ + 3σ]

34.13% 34.13%

x
z -1

µσµ   - σµ + 
10

47.72% 47.72%

x
z -2 20

σµ 2 - µ σµ + 2

49.87% 49.87%

x
z
-3 30

σµ + 3  µσµ 3-



คณิตศาสตร (154) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

4. ตัวแปรสุมปกติมาตรฐาน และการแจกแจงปกติมาตรฐาน ตัวแปรสุมปกติมาตรฐาน คือ ตัวแปร
สุมปกติท่ีมีคาเฉลี่ย µ = 0 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน σ = 1 นิยมใช z แทนตวัแปรสุมปกตมิาตรฐาน การแจกแจง
ความถ่ีสัมพัทธของตัวแปรสุมปกติมาตรฐาน เรียกวา การแจกแจงปกติมาตรฐาน

ตัวแปรสุมปกติ x ใดๆ ท่ีมีคาเฉลี่ย µ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน σ สามารถแปลงเปนตัวแปรสุมปกติ

มาตรฐาน Z ไดโดยใชสูตร Z = σ
µ x -  พ้ืนท่ีใตเสนโคงปกติมาตรฐานเทากับ 1 (หรือ 100%) ดังน้ันพ้ืนท่ี

ใตเสนโคงปกติมาตรฐานบนชวง [a, b] ใดๆ จึงอาจแปลความหมายเปนปริมาณของคาท่ีสังเกตไดของขอมูลท่ีมี
คามาตรฐานอยูบนชวง [a, b] เชน ขอมูลชุดหนึ่งมีการแจกแจงปกติ โดยมีคาเฉลี่ย µ = 55 และคาเบ่ียงเบน-
มาตรฐาน σ = 5 แลวคาท่ีสังเกตได x บนชวง 50 ≤ x ≤ 65 มีปริมาณเทากับพ้ืนท่ีใตโคงปกติมาตรฐานบนชวง
-1 ≤ Z ≤ 2 ซ่ึงอานจากตารางได 0.3413 + 0.4772 = 0.8185 หรือ 81.85% ของจํานวนคาท่ีสังเกตไดท้ังหมด
ของขอมูล

50 55 65
x

0.3413
0.4772

-1 0 2
z
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สถิติ :  การวิเคราะหความสัมพันธเชิงฟงกชัน
ระหวางตัวแปร

สําหรับขอมูลซ่ึงประกอบดวยคาของตัวแปร 2 ตัว เชน x และ y เราอาจสนใจที่จะศึกษารูปแบบของความ
สัมพันธวาตัวแปรตัวหนึ่งเชน y มีความสัมพันธกับตัวแปรอีกตัวหนึ่งเชน x อยางไร ความสัมพันธระหวางตัวแปร
อาจมีรูปแบบเปนฟงกชันเชิงเสนหรือไมเชิงเสนก็ได ในท่ีน้ีจะทบทวนเฉพาะความสัมพันธในรูปแบบฟงกชันเชิงเสน
เทาน้ัน

สมมุติวาเรามีขอมูล (x1, y1), (x2, y2), ... , (xn, yn) และเราตองการหาสมการของความสัมพันธใน
รูปแบบฟงกชันเชิงเสน y = mx + c ท่ีเหมาะสม (fit) กับขอมูลมากท่ีสุด สิ่งท่ีจะตองหาคือคาของ m และ c ซ่ึง
คํานวณจากขอมูลท่ีมีอยูโดยใชสมการปกติ

1.
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ถาเปนขอมูลอนุกรมเวลา (คาของตัวแปร y ท่ีเก็บรวบรวมตามลําดับเวลา โดยมีระยะหางในการจัดเก็บ
เทากันทุกงวด) ใหคิดเสมือนวาเปนขอมูล (xi, yi) เมื่อ xi แทนเวลาที่เก็บคาของ y ในงวดท่ี i ถาเรากําหนดคา

ของ xi แทนเวลาในลกัษณะท่ีทําให ∑
=

n

1i
ix  = 0 จะทําใหเราสามารถคาํนวณคาของ m และ c ในสมการ y = mx + c

ไดงายขึ้น ดังน้ี
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การกําหนดคาของ xi แทนเวลาเมื่อตองการให ∑
=

n

1i
ix = 0  มีวิธีการดังน้ี

กรณีที่ 1 จํานวนงวดเวลา (n) เปนจํานวนคี่
ให x = 0 แทนงวดเวลาตรงกลาง และให x มีคาตางกัน 1 สําหรับงวดเวลาท่ีอยูติดกัน เชน

ถามีขอมูล y จํานวน 9 ป (งวด) งวดท่ี 5 เปนงวดตรงกลาง แทนดวย x = 0

ป พ.ศ. 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

กรณีที่ 2 จํานวนงวดเวลา (n) เปนจํานวนคู
ให x = -1 และ 1 แทนงวดเวลาตรงกลาง 2 งวด และให x มีคาตางกัน 2 สําหรับงวดเวลา

ท่ีอยูติดกัน เชน ถามีขอมูล y จํานวน 8 ป (งวด) งวดท่ี 4 และงวดท่ี 5 เปนงวดตรงกลางแทนดวย x = -1
และ 1 ตามลําดับ

ป พ.ศ. 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
x -7 -5 -3 -1 1 3 5 7

แบบทดสอบ

1. กําหนดพ้ืนท่ีใตเสนโคงปกติมาตรฐานระหวาง z = 0 ถึง z = 1 เทากับ 0.3413 ถาคะแนนสอบวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนกลุมหนึ่งซ่ึงมีจํานวน 20000 คน มีการแจกแจงปกติแลวจํานวนนักเรียนท่ีสอบได
คะแนนซึ่งตางจากคะแนนเฉลี่ยมากกวาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับขอใด
1) 3413  *2) 6348 3) 6824 4) 13652

2. อายุของนักเรียนหองหนึ่งมีการแจกแจงปกติท่ีมีความแปรปรวนเทากับ 4 และมีนักเรียนจํานวน 50.4% ท่ีมี
อายุไมเกิน 14 ป เมื่อพิจารณาอายุของนักเรียนหองนี้ในอีก 2 ปขางหนา และให a แทนตําแหนงเปอรเซ็น-
ไทลของนักเรียนท่ีอายุ 16 ป ให b แทนจํานวนเปอรเซ็นตของนักเรียนท่ีมีอายุ (ป) อยูในชวง [14, 16] แลว
a และ b มีคาเทากับเทาใด
กําหนดตารางแสดงพ้ืนท่ีใตเสนโคงปกติมาตรฐาน ระหวาง 0 และ z ดังน้ี

Z 0.01 0.99 1.01 2.65
A 0.004 0.3389 0.3438 0.496

1) a = 50.4,  b = 33.78%  *2) a = 50.4,  b = 34.29%
3) a = 99.6,  b = 33.78% 4) a = 99.6,  b = 34.29%
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3. ในการสอบวิชาหน่ึงมีนักเรียนสอบ 2 หอง คือ หอง ก และหอง ข พบวาคะแนนสอบของทั้ง 2 หองมีการ
แจกแจงปกติ โดยมีมัธยฐานเทากัน และเทากับ a สัมประสิทธ์ิของการแปรผันของคะแนนของนักเรียน

หอง ก และหอง ข เทากับ c และ c + a
5  ตามลําดับ ถาในการสอบครั้งน้ี เด็กหญิงสดใสซึ่งอยูหอง ก และ

เดก็หญิงสมรซ่ึงอยูหอง ข ทําคะแนนไดในตาํแหนงเปอรเซ็นไทลท่ี 78.81 ท้ังคูแลวเดก็หญิงสมรไดคะแนนมากกวา
เด็กหญิงสดใสกี่คะแนน กําหนดตารางแสดงพ้ืนท่ีใตเสนโคงปกติมาตรฐาน ระหวาง 0 และ z ดังน้ี

Z 0.70 0.80 0.90
A 0.2580 0.2881 0.3159

1) 5  *2) 4 3) 3.5 4) 2
4. การแจกแจงความสูงของนักเรียนกลุมหนึ่งเปนการแจกแจงปกติ ถานักเรียนท่ีมีความสูงมากกวา 149.4

เซนติเมตร มีอยู 3% และนักเรียนท่ีมีความสูงนอยกวาฐานนิยมแตมากกวา 136.5 เซนติเมตร มีอยู 25.8%
แลวฐานนิยม และความแปรปรวนของความสูงของนักเรียนกลุมน้ีมีคาเทาใด ตามลําดับ
กําหนดตารางแสดงพ้ืนท่ีใตเสนโคงปกติมาตรฐาน ดังน้ี

Z 0.3 0.7 1.49 1.88
พ้ืนที่ 0.1179 0.2580 0.4319 0.4700

1) 144.4 และ 5 2) 144.4 และ 25 3) 140 และ 5  *4) 140 และ 25
5. จากรายการซอมแซมเครื่องซักผา 6 เครื่อง ปรากฏผลดังน้ี

เครื่องซักผาเคร่ืองที่ 1 2 3 4 5 6
จํานวนปที่ใชงาน : X 1 2 3 2 1 3

คาซอมแซมตอป : Y (รอยบาท) 4 7 10 8 3 10

สมการท่ีใชแทนความสัมพันธเชิงฟงกชันสําหรับการประมาณคาซอมแซมจากจํานวนปท่ีใชคือขอใด
 *1) Y = 3.25X + 0.5 2) Y = 3.5 X + 0.5 3) Y = 3.5X + 0.75 4) Y = 3.75X + 0.25

6. ถานําปรมิาณขาวกลองท่ีรานคาแหงหนึง่ขายไดรายปตัง้แตป พ.ศ. 2537 ถึงป พ.ศ. 2546 (y) (หนวยเปนกโิลกรมั)
มาสรางความสมัพันธเชิงฟงกชันกบัชวงเวลา (x) โดยกาํหนดใหป พ.ศ. 2541 และ 2542 มคีา x = -1 และ 1
ตามลําดับ แลวไดความสัมพันธเชิงฟงกชันของปริมาณขาวกลองท่ีรานคาแหงน้ีขายไดโดยประมาณ คือ

y  =  192 + cx
ถาทํานายโดยใชความสมัพันธน้ี ปรากฏวาปรมิาณขาวกลองท่ีรานคาแหงน้ีขายไดในป พ.ศ. 2547 โดยประมาณ
เทากับ 316.3 กิโลกรมั แลวในป พ.ศ. 2548 จะทํานายวาปรมิาณขาวกลองท่ีรานคาแหงน้ีขายไดโดยประมาณ
เทากับเทาใด  (ตอบ 338.9)
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7. ในการศึกษาความสัมพันธเชิงฟงกชันของปรมิาณนมโดยเฉลีย่ (ลติร) ท่ีเดก็แตละคนในตาํบลหนึง่บรโิภคตอป (y)
ระหวางป พ.ศ. 2538-2545 พบวาเมื่อเปลี่ยนชวงเวลาใหอยูในรูปคาของ x ดังน้ี

พ.ศ. 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545
x -7 -5 -3 -1 1 3 5 7

จะไดสมการแสดงความสัมพันธ (ทศนิยม 2 ตําแหนง) เปน
y  =  0.54x + 38.85

ถาใชความสัมพันธนี้ทํานายปริมาณนมโดยเฉลี่ยท่ีเด็กแตละคนในตําบลนี้บริโภคใน พ.ศ. 2547 แลวจะไดวา
ปริมาณนมโดยเฉลี่ยท่ีเด็กแตละคนบริโภคโดยประมาณเทากับเทาใด  (ตอบ 44.79)

8. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางยอดขาย (y) (หนวยเปนหมื่นบาท) ของพนักงานขายประกันในบริษัท
ประกนัภยัแหงหนึง่กับประสบการณการขาย (x) (หนวยเปนป) ของพนกังานขายโดยเก็บขอมลูจากพนกังานขาย
ประกัน 8 คน ไดขอมูลดังนี้

∑
=

8

1i
ix = 48,   ∑

=

8

1i
iy = 41,  ∑

=

8

1i
ii yx = 286,  ∑

=

8

1i
2
ix = 348

พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. ถาพนักงานขายประกันคนหนึ่งมีประสบการณขาย 6 ป ยอดขายโดยประมาณของพนักงานคนนี้

เทากับ 51,250 บาท
ข. ประสบการณในการขายเพ่ิมขึ้น 1 ป ทําใหยอดขายประกันเพ่ิมขึ้น 11,250 บาท

ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก  *2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

9. ตารางแสดงพ้ืนท่ีใตเสนโคงปกติมาตรฐานระหวาง 0 ถึง z เปนดังนี้

Z 0.016 0.168 1.5 2.5
พ้ืนที่ใตเสนโคง 0.0062 0.0668 0.4332 0.4938

ถาคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัยของนักเรียนจํานวน 10000 คน มีการแจกแจงปกติและมีคาเฉลี่ยเลขคณิต
เทากับ 58 คะแนน โดยมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 6 คะแนน แลวมีนักเรียนท่ีมีคะแนนระหวาง 49-73
คะแนนมีก่ีคน
1) 4394 คน    2) 5606 คน     3) 7300 คน  *4) 9270 คน
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10. สมศักดิ์สอบวิชาคณิตศาสตรสองครั้งโดยท่ีไดคามาตรฐานของคะแนนสอบครั้งท่ีหนึ่ง เปน 1.96 และไดคา
คะแนนสอบครัง้ท่ีสองคดิเปนตาํแหนงเปอรเซ็นไทลท่ี 98.3 ในการสอบทัง้สองครัง้น้ี คะแนนสอบมกีารแจกแจง
ปกติโดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากันและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบครั้งท่ีหนึ่งและครั้งท่ีสองเทากับ 
10 และ 5 ตามลําดับ กําหนดตารางแสดงพ้ืนท่ีใตเสนโคงปกติมาตรฐานระหวาง 0 และ z

Z 1.53 1.96 2.12 2.35
พ้ืนที่ใตเสนโคง 0.4370 0.4750 0.4830 0.7906

พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. คะแนนสอบที่ไดในครั้งท่ีหนึ่งนอยกวาครั้งท่ีสอง
ข. คามาตรฐานของคะแนนสอบครั้งท่ีหนึ่งนอยกวาครั้งท่ีสอง

ขอใดตอไปนี้ถูก
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด  *3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

11. ถานํ้าหนักของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนแหงหนึ่งมีการแจกแจงปกติโดยมีมัธยฐานเทากับ
10 กิโลกรัมและสัมประสิทธ์ิของการแปรผันเทากับ 0.2 แลว นักเรียนท่ีหนักมากกวา 13 กิโลกรัมและหนัก
นอยกวา 8 กิโลกรัมคิดเปนกี่เปอรเซ็นต กําหนดตารางแสดงพ้ืนท่ีใตเสนโคงปกติมาตรฐานระหวาง 0 และ z

Z 0.75 1 1.25 1.5
พ้ืนที่ใตเสนโคง 0.2734 0.3413 0.3944 0.4332

1) 9.19%  *2) 22.55% 3) 40.81%      4) 69.19%
12. ถาความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลชุดหนึ่งระหวางตัวแปร x และ y มีกราฟเปนเสนตรง โดยที่

,32 x
8

1i
i∑

=
= ,16 y

8

1i
i∑

=
= ,32 x

8

1i
i∑

=
= ,32 x

8

1i
i∑

=
= ,34 y

8

1i
2
i∑

=
=  ถา x = 8 แลวจะประมาณคาของ y     

ไดเทาใด (ตอบเปนทศนิยมสองตําแหนง)  (ตอบ 2.33)
13. คะแนนสอบวัดแววครูครั้งหนึ่งมีการแจกแจงปกติ พัชราและเทพเกสรเขาสอบในครั้งน้ีดวย ถามีจํานวนผูเขา

สอบที่สอบไดคะแนนมากกวาพัชรา 5.7% และมีจํานวนผูเขาสอบที่สอบไดคะแนนนอยกวาเทพเกสร16.6%
พัชราสอบไดคะแนนมากกวาเทพเกสร 51 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบครัง้น้ีเทากับเทาใด
กําหนดพ้ืนท่ีใตเสนโคงปกติมาตรฐานระหวาง 0 และ z บางคาดังน้ี

Z 0.97 1.58
พ้ืนที่ใตเสนโคง 0.33 0.44

 *1) 20 2) 25 3) 400 4) 625
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เฉลยละเอียด (บางขอ)

2. เฉลย 2) เน่ืองจากปจจุบันมีนักเรียนจํานวน 50.4% ท่ีมีอายุไมเกิน 14 ป
ดังน้ัน อีก 2 ปขางหนาจํานวนนักเรียนท่ีมีอายุไมเกิน 16 ปมี 50.4% (เพราะวานักเรียนท่ีมีอายุ

ไมเกิน 14 ปในปจจุบันอกี 2 ปก็จะมอีายไุมเกิน 16 ป) ดงัน้ัน ตาํแหนงเปอรเซ็นไทลของนกัเรยีนท่ีอาย ุ16 ป
เทากับ a = 50.4

พิจารณาอายุปจจุบัน :  เราหาคาเฉลี่ยเลขคณิตของอายุได ดังน้ี
ให x แทนอายุปจจุบัน
เน่ืองจากนกัเรยีนอายไุมเกิน 14 ปม ี 50.4% และพืน้ท่ีใตโคงปกตมิาตรฐานทางซายของ z = 0.01

เทากับ 0.504 หรือ 50.4%

0.5
0.004

x
xµ x = 14
0 z = 0.01 z

ดังน้ัน x = 14 มีคามาตรฐานเทากับ z = 0.01

x
xx 

σ
µ- = z

2
14 xµ- = 0.01

xµ = 13.98

พิจารณาอายุในอีก 2 ปขางหนา :
ให y แทนอายุในอีก 2 ปขางหนา หรือ y = x + 2
คาเฉลีย่เลขคณติของ y คือ yµ  = 13.98 + 2 = 15.98 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน yσ  = xσ  = 2
คามาตรฐานของ y = 14 คือ  z14 = 2

15.9814 -   =  -0.99

คามาตรฐานของ y = 16 คือ  z16 = 2
15.9816 -   =  0.01

0.3389 0.004

xy = 16
0 z = 0.01 zy = 14

z = -0.99
yµ

พ้ืนท่ีใตโคงปกติมาตรฐานระหวาง z14 = -0.99 และ z16 = 0.01 คือ 0.3389 + 0.004
= 0.3429 หรือ b = 34.29%
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5. เฉลย 1) เตรียมขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือคํานวณสมการเชิงเสนสําหรับใชประมาณความสัมพันธระหวาง X และ
Y ดังน้ี

X Y X2 XY
1 4 1 4
2 7 4 14
3 10 9 30
2 8 4 16
1 3 1 3
3 10 9 30

รวม 12 42 28 97

รูปแบบความสัมพันธท่ีเราเลือกใช คือ
Y = mX + b

คาของ m และ b หาไดจากสมการปกติ

∑
=

N

1i
iY = m ∑

=

N

1i
iX  + Nb

∑
=

N

1i
iiYX = m ∑

=

N

1i
2
iX  + b ∑

=

N

1i
iX

แทนคาผลบวกตางๆ จากตารางขางบน จะได
42 = m(12) + 6b
97 = m(28) + 12b

แกระบบสมการได m = 4
13  = 3.25 และ b = 2

1  = 0.5

จะได  Y = 3.25X + 0.5
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6. เฉลย 338.9
คาของ x สัมพันธกับป พ.ศ. ดังน้ี

พ.ศ. 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
x -1 1 3 5 7 9 11 13

ความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวาง x และ y คือ y = 192 + cx
คาของ c อาจหาไดจากเงื่อนไขท่ีกําหนดใหวา ในป พ.ศ. 2547 หรือ x = 11 ปริมาณขาวกลองท่ี

ขายได คือ y = 316.3 กิโลกรัม เมื่อทํานายโดยใชความสัมพันธดังกลาว
316.3 = 192 + 11c

c = 11.3
ดังน้ัน ความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวาง x และ y คือ y = 192 + 11.3x
สําหรับป พ.ศ. 2548 หรือ x = 13 ปริมาณขาวกลองท่ีรานคาแหงน้ีขายไดโดยประมาณเทากับ y

= 192 + 11.3(13) = 338.9 กิโลกรัม
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ฟงกชันชี้กําลังและฟงกชันลอการิทึม
(Exponential function and Logarithmic function)

1. เลขชี้กําลัง
บทนิยาม ให a ∈ R , n ∈ N

1. an = a ⋅ a ⋅ ... ⋅ a
n copies

2. a-n = na
1 เมื่อ a ≠ 0

3. a0 = 1 เมื่อ a ≠ 0

2. คารากของจํา .นวนจริง
บทนิยาม กําหนด x, y ∈ R , n ∈ N - {1}

1. y เปนคารากท่ี n ของ x ก็ตอเมื่อ yn = x
2. y เปนคาหลักรากท่ี n ของ x ก็ตอเมื่อ

(i)  yn = x
(ii)  xy ≥ 0

เราใชสัญลักษณ n x  หรือ x1/n แทนคาหลักรากท่ี n ของ x
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สมบัติ
ให x, y ∈ R , m, n ∈ N -{1}
1. ถา x มีคารากท่ี n แลว ( n x )n = x
2. ถา x และ y มีคารากท่ี n แลว n x n y  = n xy

3. ถา x และ y มีคารากท่ี n และ y ≠ 0 แลว n
n

y
x  = n

 y
x

4. ถา x เปนจํานวนจริงบวกแลว xm/n = (xm)1/n = (x1/n)m

5. ถา x มีคารากท่ี n, m แลว x จะมีคารากท่ี nm

6. n n x  = |x| เมื่อ n เปนจํานวนคู
n n x  = x เมื่อ n เปนจํานวนคี่

7. ถา x > 0  แลว n x  > 0
ถา x < 0  แลว n x  < 0  เมื่อ n เปนจํานวนคี่
ถา x = 0  แลว n x  = 0

สมบัติ
ให a, b ∈ R และ m, n ∈ Q
1. am ⋅ an = am+n

2. n
m

a
a  = am-n  เมื่อ a ≠ 0

3. (an)m = anm

4. (ab)n = an ⋅ bn

5.
n

b
a 





  = n

n

b
a   เมื่อ b ≠ 0

3. การหาคาของ
y 2 x ±  ให x, y ∈ [0, ∞) โดยที่ x ≥ 2 y

y 2 x ±  = a  ± b  โดย x = a + b, y = ab และ a ≥ b
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4. ฟงกชันช้ีกําลัง
expa = {(x, y)|y = ax} โดยที่ a > 0, a ≠ 1

y = ax

(0, 1)
X

Y

0 < a < 1
ฟงกชันลด

(0, 1)
X

Y

a > 1
ฟงกชันเพ่ิม

1.  ผานจุด (0, 1) เสมอ
2.  ไมตัดแกน X
3.  เปนฟงกชันหนึ่งตอหนึ่ง (มีอินเวอรส)
4.  โดเมน คือ R เรนจ คือ R+

การแกสมการและอสมการฟงกชันชี้กําลัง
สําหรับ 0 < a < 1 หรือ a > 1

ax = ay  ↔  x = y

สําหรับ 0 < a < 1
ax > ay  ↔  x < y
ax ≥ ay  ↔  x ≤ y

สําหรับ a > 1
ax > ay  ↔  x > y
ax ≥ ay  ↔  x ≥ y

ขอสังเกต 1. ในการจัดรูปสมการมักมีการสมมติตัวแปร
2. อาจมีบางคําตอบที่เปนไปไมไดตองตรวจคําตอบเสมอ
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5. ฟงกชันลอการิทึม
loga = 1

aexp-  = {(x, y)|y = loga x} โดยที่ a > 0, a ≠ 1

y = loga x

(1, 0)
X

Y

0 < a < 1
ฟงกชันลด

(1, 0)
X

Y

a > 1
ฟงกชันเพ่ิม

1.  ผานจุด (1, 0) เสมอ
2.  ไมตัดแกน Y
3.  เปนฟงกชันหนึ่งตอหนึ่ง (มีอินเวอรส)
4.  โดเมน คือ R+ เรนจ คือ R

การแกสมการและอสมการฟงกชันลอการิทึม
สําหรับ 0 < a < 1 หรือ a > 1

loga x = loga y  ↔  x = y

สําหรับ 0 < a < 1
 loga x > loga y  ↔  x < y
loga x ≥ loga y  ↔  x ≤ y

สําหรับ a > 1
 loga x > loga y  ↔  x > y
loga x ≥ loga y  ↔  x ≥ y

ขอสังเกต 1. x = ay ↔ y = loga x
2. เรียก x วาเลขหลังล็อค ซ่ึงตองมากกวา 0
3. ในการจัดรูปสมการมักมีการสมมติตัวแปร
4. อาจมีบางคําตอบที่เปนไปไมได ตองตรวจคําตอบเสมอ
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สมบัติของฟงกชันลอการิทึม (เมื่อทุกพจนมีความหมาย)
1. loga 1 = 0
2. loga a = 1
3. loga xy = loga x + loga y
4. loga y

x  = loga x - loga y

5. ma
log xn = m

n  loga x

6.  xlogaa = x
7. เขียน log x แทน log10 x โดยเรียก log x วาลอการิทึมสามัญ

เขียน ln x แทน loge x เมื่อ e ≈ 2.7182818 โดยเรียก ln x วาลอการิทึมธรรมชาติ

8. loga x = a log
 xlog

c
c  = a log

 xlog  = aln
xln  = a log

1
x

 เมื่อ c > 0 และ c ≠ 1

9. กําหนดให log N = n + log n0 โดยท่ี 1 ≤ n0 < 10 และ n ∈ I
เรียก n วาคาคาแรกเทอริสติก (characteristic) และเรียก log n0 วาคาแมนทิสสา (mantissa)

10. log x = y ↔ x = antilog y
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ตัวอยางขอสอบเขามหาวิทยาลัย

1. เซตคําตอบของสมการ log2 (x2 - x - 4)2 = log0.1 (0.01) เปนสับเซตของเซตในขอใด
1) R - [-2, 2] 2) R - [-1, 3] 3) [-4, 2] *4) [-3, 3]

2. log10 28  - log1/10 325  + log1/100  91 มีคาเทาใด (ตอบ 1)

3. ให x, y สอดคลองกับระบบสมการ 9log3 x + 4log2 y = 16 , log3 x - log1/3 y = 2 - log3 2
แลว |x2 - y2| มีคาเทากับขอใด
1) 5 + 7 2) 5 - 7 *3) 5 7 4) 10 7

4. กําหนดให  A = {x ∈ R|5(32x+3) = 255(3x-1/2)}  ผลบวกของสมาชิกท้ังหมดของ A มีคาเทากับเทาใด
(ตอบ 1)

5. กําหนดให a, b เปนคําตอบของสมการ log3 x + 6 logx 3 = 5 โดยท่ี a < b
ถา A = {x ∈ I+|x ∈ [a, b] และ 3|x} เมื่อ I+ เปนเซตของจํานวนเต็มบวก แลว A มีจํานวนสมาชิก
เทากับขอใด
1) 6 *2) 7 3) 18 4) 19

6. ถา x เปนรากของสมการ 23x-1 ⋅ 6x ⋅ 255x-1 = 75x แลว x มีคาเทากับเทาใด (ตอบ 0.25)

7. log3 
6)  35  3(

273  3

++

+
 มีคาเทากับขอใด

*1) 4
3  - log3 (31/4 + 2) 2) 4

1  - log3 (31/2 + 2)

3) 4
3  - 4

1  log3 19 4) 4
1  - 4

1  log3 19

8. กําหนดให A เปนเซตคําตอบของสมการ xlog3 x3 = 9x
B เปนเซตคําตอบของสมการ log3 xx = 3

x

ถา C = {ab|a ∈ A และ b ∈ B} แลว เซตในขอใดเปนสับเซตของ C
1) {3-1/3, 32} *2) {3-1/3, 34/3} 3) {34/3, 32} 4) {3-1/3, 32/3}

9. กําหนดใหเสนโคง y = 22x - 2x+2 - 45 ตัดแกน X ท่ีจุด A ถาเสนตรงท่ีผานจุด A และจุด B(0, b) ขนาน
กับเสนตรง y = (log3 2)x - 4 แลว b มีคาเทากับขอใด
1) 2 2) 1 3) -1 *4) -2

10. กําหนดให A เปนเซตคําตอบของอสมการ log4 log3 log2 (x2 + 2x) ≤ 0 จํานวนเต็มท่ีเปนสมาชิกของ A
มีท้ังหมดก่ีจํานวน (ตอบ 4)

11. เซตคําตอบของอสมการ 2x2(x-3) < 8(2/3-x) เปนสับเซตของเซตในขอใด
1) (1, ∞) 2) (-2, 100) 3) (-10, 10) *4) (-∞, 2)
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12. ใหชวงเปด (a, b) เปนเซตคําตอบของอสมการ log (3x + 4) > log (x - 1) + 1 แลว a + b มีคาเทากับ
เทาใด (ตอบ 3)

13. ถา 0 < x < 4
π  แลวเซตคาํตอบของ log0.5 (sin x) + log0.5 (sin 2x) < log0.5 (cos x) + log0.5 (cos 2x)

คือเซตในขอใดตอไปนี้

1) φ 2) 





 π

6 0, 3) 





 ππ

6 ,12 *4) 





 ππ

4 ,6
14. เซตคําตอบของสมการ  4 ⋅ 32x + 9 ⋅ 22x = 13 ⋅ 6x  เปนสับเซตในขอใด

1) [-4, 0] 2) [-3, 1] *3) [-2, 2] 4) [1, 3]

15. x ท่ีสอดคลองสมการ 3log 
2xlog  + log3 (x - 12) = log    [ x ( 5x +  - 5 x - )] มีคาเทากับ

เทาใด (ตอบ 13)
16. กําหนดให a > 0 เปนคําตอบของสมการ 4a - 9 ⋅ 2a-1 + 2 = 0

เซตคําตอบของอสมการ 2 loga (x + 2) - loga (x - 1) < 4 เปนสับเซตของชวงใด
1) (-3, 3 ) 2) (-2, 7) 3) (0, 8) *4) (1, 10)

17. กําหนดให  log8 (log4 (log2 x)) = 2  ถา x = 4(2n) แลว n มีคาเทากับเทาใด (ตอบ 127)
18. ให A เปนเซตคําตอบของอสมการ log16 x + log4 x + log2 x < 7

และ B เปนเซตคําตอบของอสมการ 34x-3 - 26(32x-3) ≥ 1
แลว A - B คือชวงใด

*1) 







2
3 0,  2) 





 16 ,2
3  3) (0, 3] 4) [3, 16)

19. เซตคําตอบของอสมการ (4x - 2) log (1 - x2) > 0 เปนสับเซตของเซตในขอใด
*1) 








2
1 2,  - 2) 






 2 ,2

1  - 3) (0, 10) 4) 





 20 ,2
1  

20. กําหนดให S เปนเซตคําตอบของอสมการ logx 





 +

1x 
3 x 

-  ≥ 1 และ T = {log     x|x ∈ S}

T เปนสับเซตของชวงใด
*1) [0, 2] 2) [1, 3] 3) 





2
5 , 2

1 4) 





3
7 , 3

1

21. ถา a และ b เปนคําตอบของสมการ 6x - 3x+1 - 2x+2 + 12 = 0
แลวคําตอบของสมการ (ab)2x+1 = (ab + 3)x เทากับขอใด
1) 3log   2log 

3log 
- 2) 16log  7log 

4log 
- 3) 2  8 log

1
5 - *4) 2  5 log

1
2 -

22. ผลบวกของคําตอบของสมการ log2 (4x-1 + 2x-1 + 6) = 2 + log2 (2x-1 + 1) มีคาเทาใด (ตอบ 3)

3

3
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23. กําหนดให S เปนเซตคําตอบของอสมการ 4 ⋅ 2log x2 - 9 ⋅ 2(log x/10+1) + 2 ≤ 0
ถา a และ b เปนสมาชิกของ S ท่ีมีคามากท่ีสุดและคานอยที่สุด ตามลําดับ แลว b

a  เทากับขอใด

1) 20 2) 100 3) 200 *4) 1000
24. ผลบวกของคําตอบของสมการ 1 + (2 logx 3)(log9 (9 - x)) = logx 14 มีคาเทากับเทาใด (ตอบ 9)
25. ให S เปนเซตคําตอบของอสมการ 52x + 11 ≤ |12(5x) - 9|

ถา a และ b เปนสมาชิกของ S ท่ีมีคามากท่ีสุดและนอยที่สุด ตามลําดับ แลว a + b เทากับขอใด
1) log5 15 *2) log5 20 3) 2 4) log5 30

26. ผลบวกของคําตอบของสมการ 12x - 2(3x) - 9(4x) + 18 = 0 มีคาเทากับเทาใด (ตอบ 2.5)
27. นายแดงนําเงินไปฝากธนาคารออมสิน โดยฝากเดือนแรก 100 บาท เดือนตอไปฝากเพ่ิมขึ้นเดือนละ 5 บาท

ทุกเดือน เมื่อครบ 2 ป นายแดงนําเงินไปฝากท้ังหมดเทาใด (ตอบ 3780)
28. ให S เปนเซตคําตอบของอสมการ log (log x) + log (9 - log x2) ≥ 1

ถา a และ b เปนสมาชิกของ S ท่ีมีคามากท่ีสุดและนอยที่สุด ตามลําดับ แลว ab มีคาเทากับขอใด
1) 107/2 *2) 109/2 3) 1011/2 4) 1013/2

29. ขอใดตอไปนี้ถูก
*1) log7 3 < log5 3 < log7 10 2) log5 3 < log7 3 < log7 10
3) log7 3 < log7 10 < log5 3 4) log7 10 < log5 3 < log7 3

30. จํานวนเต็มท่ีสอดคลองกับอสมการ log1/2 [log3 (x + 1)] > -1  มีจํานวนเทากับขอใดตอไปนี้
1) 6 2) 7 *3) 8 4) มากกวา 8
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ตรีโกณมิติ (Trigonometry)

สูตรตรีโกณมิติ

1. คามุมและนิยามพื้นฐาน

มุม (θ) 0 30 





 π
6 45 






 π
4 60 






 π
3 90 






 π
2

sin θ 0 2
1

2
2

2
3 1

cos θ 1
2
3

2
2 2

1 0

tan θ 0 3
1 1 3 ไมนิยาม

sin (-θ) = -sin θ
cos (-θ) = cos θ

tan θ = θ
θ

cos
sin  ; cos θ ≠ 0

sec θ = θcos
1  ; cos θ ≠ 0

csc θ = θsin
1  ; sin θ ≠ 0

cot θ = θ
θ

sin
cos  ; sin θ ≠ 0
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2. สูตรตรีโกณมิติพ้ืนฐาน

sin2 θ + cos2 θ = 1
1 + cot2 θ = csc2 θ ; sin θ ≠ 0
tan2 θ + 1 = sec2 θ ; cos θ ≠ 0

sin (A ± B) = sin A cos B ± sin B cos A
cos (A ± B) = cos A cos B m  sin A sin B
tan (A ± B) = BtanA tan1

BtanA tan
m

±

cot (A ± B) = Acot A cot 
1Bcot A cot 

±
m

2 sin A cos B = sin (A + B) + sin (A - B)
2 cos A sin B = sin (A + B) - sin (A - B)
2 cos A cos B = cos (A + B) + cos (A – B)
2 sin A sin B = cos (A - B) - cos (A + B)

sin A + sin B = 2 sin 





 +

2
B A  cos 








2
B A -

sin A - sin B = 2 cos 





 +

2
B A  sin 








2
B A -

cos A + cos B = 2 cos 





 +

2
B A  cos 








2
B A -

cos A - cos B = -2 sin 





 +

2
B A  sin 








2
B A -

sin 2A = 2 sin A cos A
=

Atan1
Atan2
2+

cos 2A = cos2 A - sin2 A
= 1 - 2 sin2 A
= 2 cos2 A - 1

tan 2A =
Atan1

Atan2
2-
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sin 3A = 3 sin A – 4 sin3 A
cos 3A = 4 cos3 A - 3 cos A

tan 3A =
Atan31

A tan A  tan 3
2

3

-
-

sin 






2
A = ± 2

A cos  1 -

cos 






2
A = ± 2

A cos  1 +

tan 






2
A = ± Acos1

A cos  1
+
-

3. อินเวอรสของฟงกชันตรีโกณมิติ

ฟงกชัน โดเมน เรนจ

sin 



 ππ

2 ,2   - [-1, 1]

cos [0, π] [-1, 1]

tan 





 ππ

2 ,2   - R

csc 




 π 0 ,2   - U 




 π

2 0,  (-∞,-1]U [1, ∞)

sec 




 π

2 0,  U 




 ππ    ,2 (-∞,-1]U [1, ∞)

cot (0, π) R

ฟงกชัน โดเมน เรนจ

arcsin [-1, 1] 



 ππ

2 ,2   -

arccos [-1, 1] [0, π]

arctan R 





 ππ

2 ,2   -

arccsc (-∞,-1]U [1, ∞) 




 π 0 ,2   - U 




 π

2 0,  

arcsec (-∞,-1]U [1, ∞) 




 π

2 0,  U 




 ππ    ,2 

arccot R (0, π)
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4. กฎของโคไซนและไซน
กฎของไซน (sine - law)

a
A sin   =  b

Bsin   =  c
Csin

กฎของโคไซน (cosine - law)

a2 = b2 + c2 - 2bc cos A
b2 = a2 + c2 – 2ac cos B
c2 = a2 + b2 - 2ab cos C

ตัวอยางขอสอบเขามหาวิทยาลัย

1. sec 
















3
1 arcsin 2  มีคาเทากับเทาใด (ตอบ 3)

2. ให S = 





 ππ

2 ,2  -  และ F(x) = sin2 x + sin4 x + sin6 x + ..., x ∈ S ถา a เปนสมาชิกของเซต S ท่ี

นอยท่ีสุดท่ีทําให F(a) ≤ 1 แลว F(a) มีคาเทากับขอใดตอไปนี้
1) 0 2) 4

1 3) 2
1 *4) 1

3. ถา 1 + cos2 θ + cos4 θ + ... = a  โดยท่ี a เปนจํานวนจริง แลว cos (π - 2θ) sin 





 θπ 2  2 -   มีคา

เทากับเทาใด

*1) -
2

a 2  a 




 - 2)

2
a 2  a 





 - 3) -

2
2a

a 







+ 4)
2

2  a
a 








+

4. ให A เปนเซตคําตอบของสมการ cos (2 arcsin x) + 2 = 4 sin2 (arccos x)  ขอใดตอไปนี้คือผลคูณของ
สมาชิกในเซต A
1) - 4

1 *2) - 2
1 3) 4

1 4) 2
1

5. ให f(x) = arcsin x, g(x) = cos x และ h(x) = (fog)(x) พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. โดเมนของ h คือ เซตของจํานวนจริง และ g 






 π h(x)  2 -  = g(x)

ข. h เปนฟงกชันหนึ่งตอหนึ่ง
ขอใดตอไปนี้เปนจริง
1) ก. และ ข. ถูก *2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _______________________________ คณิตศาสตร (175)
2008

6.






 π≤≤ สุดมีคามากที3A   sin 3  5  และ  3

4 A   0A cos   -  
 
เปนสับเซตของเซตในขอใด

1)












2
3 0, ,2

1 - *2)












0 ,2
1 ,2

3
  -- 3)













2
3 ,2

1 0,  4)












2
3 ,2

1 ,2
3

  -

7. ถาสามเหลี่ยม ABC มีมุม BAC = 45° มุม ACB = 60° และดาน AC ยาว 20 น้ิว แลวพ้ืนท่ีของ
สามเหลี่ยม ABC มีคาเทากับขอใด

1)
1  3
2300

+
 ตารางหนวย 2)

13
3300

+
 ตารางหนวย

3)
1  3
2200

+
 ตารางหนวย *4)

13
3200

+
 ตารางหนวย

8. sec 












 + 5

3 arccos  5
3 arcsin2

1  + tan 












 + 5

4 arccos  5
4 arcsin2

1  มีคาเทากับขอใด

1) 2 2) 3 *3) 1 + 2 4) 2 + 3

9. ถา sin x = 5
3  และ tan x = - 4

3  แลว det 

















 xcos         1   
 xsec x    cosec2  เทากับขอใด

1) - 6
1 *2) - 3

1 3) - 3
2 4) -1

10. ถา arctan x = arctan 4
1  - 2 arctan 2

1  แลว sin (180° + arctan x) มีคาเทากับขอใด

*1)
175

13 2)
175

16 3) -
175

13 4) -
175

16

11. ถาเสนสัมผัสเสนโคง y = (x - 1)2 







4
5 2x -  ท่ีจุด 








16
1 ,2

1  -  ทํามุม θ กับแกน X โดยท่ี 0 ≤ θ ≤ 2
π

แลว sin2 2
θ  มีคาเทากับเทาใด (ตอบ 0.1)

12. กําหนดให f(x) = 2 sin 2
x  และ g(x) = 1x2 -  เซต (RfI Dg) - Rgof  คือเซตในขอใดตอไปนี้

1) {-1, 1} 2) {-2, 2}
3) [2, - 3 ]U [1, 2] *4) [-2, -1]U ( 3 , 2]

13. รูปสามเหลี่ยม ABC มี a, b และ c เปนความยาวของดานตรงขามมุม A, B และ C ตามลําดับ
ถา cos B = 4

1  และ (a + b + c)(a - b + c) = 30 แลว ac มีคาเทากับขอใด

*1) 12 2) 20 3) 5
20 4) 3

40

14. ถา sin 15° + sin 55° = x และ cos 15° + cos 55° = y แลว (x + y)2 - 2xy เทากับขอใด
*1) 4 cos2 20° 2) 2 cos2 20° 3) 4 cos2 40° 4) 2 cos2 40°

15. -sin2 1° + sin2 2° - sin2 3° + ... - sin2 89° + sin2 90° มีคาเทากับเทาใด (ตอบ 0.5)
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16. กําหนดให  0 ≤ θ ≤ 2π เซตคําตอบของอสมการ 
2
1   sin

 cos   cos2

-
-
θ

θθ  < 0 เปนสับเซตของเซตในขอใด

1) 





 π

3 0, 2) 





 ππ

6
5 ,3

3) 





 π

4 0, U 





 ππ  ,6
5 *4) 






 ππ

2 ,6 U 





 ππ

2
3 ,4

3

17. ถา a และ b เปนคําตอบของสมการ sin (2 arcsin x) = x โดยท่ี  a ≠ 0,  b ≠ 0 และ a ≠ b แลว    
|sin arctan (ab)| เทากับเทาใด (ตอบ 0.6)

18. นายดํายืนอยูบนสนามแหงหนึ่งมองเห็นยอดเสาธงเปนมุมเงย 60° แตเมื่อเขาเดินตรงเขาไปหาเสาธงอีก
20 เมตร เขามองเห็นยอดเสาธงเปนมุมเงย 75° ในขณะที่เขามองเห็นยอดเสาธงเปนมุมเงย 60° น้ันเขายืน
อยูหางจากเสาธงเทากับขอใด
1) 10 








+ 32
3  2  เมตร 2) 10 








+ 32
1  2  เมตร

3) 10 




 + 32  2  เมตร *4) 10 





 + 3  2  เมตร

19. ในรูปสามเหลี่ยม ABC ถา A = 30° ดาน BC ยาว 2 เซนติเมตร และดาน AC ยาว 3 เซนติเมตร แลว
4 sin 3B มีคาเทากับเทาใด (ตอบ 2.25)

20. ถา arccos x - arcsin x = 6
π  แลว arccos x - arctan 2x มีคาเทากับขอใด

*1) 12
π 2) 12

5π 3) 12
7π 4) 12

11π

21. 1 + cos 












+π

3
4 arctan  5

4 arccos  2 -  เทากับเทาใด (ตอบ 1.28)

22. ถา B sin
A sin  = 

3
2  และ B cos

A cos  = 
2

1   แลว tan2 B มีคาเทากับขอใด

1) 4 *2) 2
3 3) 1 4) 3

2

23. คา sin 







2
1 arctan 2  + cot2 








3
1 arcsin  เทากับเทาใด (ตอบ 8.8)

24. กําหนดใหรูปสามเหลี่ยม ABC มีดาน BC ยาว 3  หนวย ดาน AC ยาว 2 หนวย

ถามุม B = arctan 
















3
1  แลวคาของ sin (A + B) + sin (A - B) เทากับเทาใด (ตอบ 0.75)

25. กําหนดให θ ∈ 



 ππ

4 ,4  -  ถา 
1    4 tan

1    4 tan
2

2

+














θπ

θπ

-

--
 = 5

3  แลว  cos2 θ มีคาเทากับขอใด

1) 5
3 2) 5

4 3) 10
7 *4) 10

9
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26. ถา 
A sin
3A sin

2
2

 - 
A cos
3A cos

2
2

 = 2 แลว cos 2A มีคาเทากับขอใด

*1) 4
1 2) 2

1 3)
2

1 4)
3

1

27. ถา tan (arccos x) = - 3  แลวคาของ x sin (2 arccos x) เทากับขอใด

1) - 4
3 2) - 2

1 3) 2
1 *4) 4

3

28. sin (arctan 2 + arctan 3) เทากับขอใด
1) - 2

1 2)
2
1- *3)

2
1 4) 2

1

29. ถา sec θ + cosec θ = 1  แลว sin 2θ  มีคาเทากับขอใด
*1) 2 (1 - 2 ) 2) 2 ( 2 - 1) 3) 1 - 3  4) 3  - 1
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เวกเตอร (Vectors)

1. ระบบพิกัดฉากสามมิติ
ทฤษฎีบท ระยะทางระหวางจุด P(x1, y1, z1) และ Q(x2, y2, z2) หรือ |PQ|  มีคาเทากับ

2
12

2
12

2
12 )z  (z) y (y ) x (x   --- ++

2. เวกเตอร
ปริมาณสเกลาร (scalar quantity) คือ ปริมาณท่ีมีแตขนาด
ปริมาณเวกเตอร (vector quantity) คือ ปริมาณท่ีมีท้ังขนาดและทิศทาง

การเขียนปริมาณเวกเตอร
1. เขียนแทนดวยสวนของเสนตรงในระนาบ

ใชสัญลักษณ AB  แทนเวกเตอรจาก A ไป B ซ่ึงคือ สวนของเสนตรงท่ีมีทิศจาก A ไป B เรียก A
วา จุดเริ่มตน (initial point) เรียก B วา จุดสิ้นสุด (terminal point)

2. เขียนโดยใชตัวเลข

ถาจุด A มีพิกัดเปน (x1, y1) และ B มีพิกัดเปน (x2, y2) จะแทน AB  ดวย 








1 y y
1 x x

2
2

-
-

ถาจุด A มีพิกัดเปน (x1, y1, z1) และ B มีพิกัดเปน (x2, y2, z2) จะแทน AB  ดวย 


















1z  z
1 y y
1 x x

2
2
2

-
-
-

(ใชจุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มตน)
นิเสธของเวกเตอร
นิเสธของเวกเตอร uv  คือ เวกเตอรท่ีมขีนาดเทากับขนาดของ uv  และมทิีศทางตรงขามกัน แทนดวย - uv

ขนาดของเวกเตอร
ถาจุด A และ B มีพิกัดเปน (x1, y1) และ (x2, y2) แลว |AB| = 2

12
2

12 ) y (y ) x (x  -- +  และถา

จุด A และ B มพิีกัดเปน (x1, y1, z1) และ (x2, y2, z2) แลว |AB| = 2
12

2
12

2
12 )z  (z) y (y ) x (x   --- ++

ซ่ึง |AB| = |BA|
เวกเตอรหนึ่งหนวย (unit vector) คือ เวกเตอรท่ีมีขนาดหนึ่งหนวย ซ่ึงเวกเตอรหนึ่งหนวยท่ีมีทิศทาง

เดียวกับ uv  คือ |u|
1v uv
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โคไซนแสดงทศิทาง (direction cosines) โคไซนแสดงทิศทางของ av  เมือ่ av  = 


















3
2
1

a
a
a

 ซ่ึง | av | ≠ 0

เทียบกบัแกน X, Y และ Z ตามลาํดบั คือ จํานวนสามจาํนวนซ่ึงเรยีงตามลาํดบั ดงัน้ี |a|
a1v , |a|

a2v , |a|
a3v

บทนิยาม เวกเตอรสองเวกเตอรจะมีทิศทางเดียวกันก็ตอเมื่อมีโคไซนแสดงทิศทางชุดเดียวกัน และจะมี
ทิศทางตรงขามกันก็ตอเมื่อโคไซนแสดงทิศทางเทียบแตละแกนของเวกเตอรหนึ่งเปนจํานวนตรงขามกับโคไซน
แสดงทิศทางของอีกเวกเตอรหนึ่ง

นิยาม เวกเตอรในระบบพิกัดฉากสองมิติ เวกเตอรในระบบพิกัดฉากสามมิติ

การเทากัน 







b
a  = 








d
c  ก็ตอเมื่อ a = c และ b = d 
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การบวกเวกเตอร
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เวกเตอรศูนย 0
v เวกเตอรศูนย คือ 
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การคูณเวกเตอร
ดวยสเกลาร

α 







b
a  = 








α
α

b
a
 

 

เมื่อ α เปนจํานวนจริงใดๆ

α
















c
b
a

 = 
















α
α
α

c
b
a

 

 

 

เมื่อ α เปนจํานวนจริงใดๆ

การคูณเวกเตอรดวยสเกลาร
1. ถา c > 0 แลว ucv  จะเปนเวกเตอรท่ีมีขนาดเทากับ c| uv | และมีทิศทางเดียวกันกับ uv

2. ถา c < 0 แลว ucv  จะเปนเวกเตอรท่ีมีขนาดเทากับ -c| uv | และมีทิศทางตรงขามกับ uv

3. ถา c = 0 แลว ucv  = 0
v

4. ให m และ n เปนจํานวนจริงใดๆ และ uv , vv  เปนเวกเตอรใดๆ แลว
(i) (m + n) uv  = umv  + unv

(ii) (mn) uv  = m( unv )
(iii) m( uv  + vv ) = umv  + vmv

การขนานกันของเวกเตอร
กําหนดให uv  และ vv  เปนเวกเตอรท่ีไมใช 0

v  จะกลาววา uv  และ vv  ขนานกันก็ตอเมื่อมีจํานวนจริง c
ท่ีไมใช 0 ท่ีทําให uv  = vcv
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3. ผลคูณเชิงสเกลาร
ถา uv  = x1 iv  + y1 jv  และ vv  = x2 iv  + y2 jv  จะไดวา uv  ⋅ vv  = x1x2 + y1y2
ถา uv  = x1 iv  + y1 jv  + z1 k

v  และ vv  = x2 iv  + y2 jv  + z2 k
v  จะไดวา uv  ⋅ vv  = x1x2 + y1y2 + z1z2

และ uv  ⋅ vv  = | uv || vv | cos θ
เมื่อ θ คือ มุมระหวาง uv  และ vv , 0° ≤ θ ≤ 180° (แบบใชจุดเริ่มตนตอกับจุดเริ่มตน)
สมบัติของผลคูณเชิงสเกลาร
กําหนดให uv , vv  และ wv  เปนเวกเตอรใดๆ
1. uv  ⋅ vv  = vv  ⋅ uv

2. uv  ⋅ uv  = | uv |2

3. uv  ⋅ ( vv  + wv ) = uv  ⋅ vv  + uv  ⋅ wv

4. ถา uv  = 0
v  หรอื vv  = 0

v  แลว uv  ⋅ vv  = 0
5. ถา uv  ≠ 0

v  หรอื vv  ≠ 0
v  แลว uv  ⊥ vv  ก็ตอเมื่อ uv  ⋅ vv  = 0

6. | uv  ± vv |2 = | uv |2 ± 2 uv  ⋅ vv  + | vv |2

7. ถา uv , vv  ≠ 0
v  และ uv  ไมขนานกับ vv  และ a uv  + b vv  = 0

v  แลว a = 0 และ b = 0

8. ให D เปนจุดบน OB  ท่ี AD ⊥ OB  จะไดวา OD  = ( OA ⋅ OB ) 













2|OB|
OB

4. ผลคูณเชิงเวกเตอร
ถา uv  = a1 iv  + a2 jv  + a3 k

v  และ vv  = b1 iv  + b2 jv  + b3 k
v

ผลคณูเชิงเวกเตอรของ uv  และ vv  แทนดวย uv  × vv  คือเวกเตอร 


















1221
3113
2332

ba  ba
ba  ba
ba  ba

-
-
-

 หรอื

32
32

  bb
a  a

 

 
iv  - 

31
31

  bb
a  a

 

 
jv  - 

21
21

  bb
a a

 

 
k
v

สมบัติของผลคูณเชิงเวกเตอร
กําหนดให uv , vv  และ wv  เปนเวกเตอรใดๆ ในสามมิติ และ k เปนจํานวนจริงใดๆ
1. uv  × vv  = -( vv  × uv )
2. ( uv  + vv ) × wv  = ( uv  × wv ) + ( vv  × wv )
3. uv  × ( vv  + wv ) = ( uv  × vv ) + ( uv  × wv )
4. uv  × (k vv ) = k( uv  × vv )
5. (k uv ) × vv  = k( uv  × vv )
6. uv  × uv  = 0

v

7. iv  × jv  = k
v , jv  × k

v  = iv , k
v  × iv  = jv

8. uv  ⋅ ( vv  × wv ) = ( uv  × vv ) ⋅ wv

9. ถา uv  ≠ 0
v  และ vv  ≠ 0

v  จะไดวา | uv  × vv | = | uv || vv | sin θ
เมื่อ θ คือ มุมระหวาง uv  และ vv , 0° ≤ θ ≤ 180° (แบบใชจุดเริ่มตนตอกับจุดเริ่มตน)

10. สําหรับ uv  ≠ 0
v , vv  ≠ 0

v  และ uv  ไมขนานกบั vv  จะไดวา uv  × vv  ตั้งฉากกับ uv  และ vv
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การใชเวกเตอรในการหาพื้นที่ส่ีเหลี่ยมดานขนาน
| uv  × vv | = | uv || vv | sin θ เปนพ้ืนท่ีของสี่เหลี่ยมดานขนานที่มีดานไมขนานยาว | uv | และ | vv | หนวย

การใชเวกเตอรในการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมดานขนาน
| uv  ⋅ ( vv  × rv )| เปนปริมาตรของสี่เหลี่ยมดานขนานทรงตัน (parallelepiped) ท่ีมีดานกวาง ยาว สูง

เปน rv , vv  และ uv  ตามลาํดบั

ขอสงัเกต 1. uv  ⋅ ( vv  × rv ) = rv  ⋅ ( uv  × vv ) = vv  ⋅ ( rv  × uv )
uv  ⋅ ( vv  × rv ) = - uv  ⋅ ( rv  × vv ) = - vv  ⋅ ( uv  × rv ) = - rv  ⋅ ( vv  × uv )

2. ถา uv , vv  และ rv  อยูในระนาบเดียวกันแลว uv  ⋅ ( vv  × rv ) = 0
3. uv  ⋅ ( v  × vv ) = vv  ⋅ ( rv  × rv ) = rv  ⋅ ( uv  × uv ) = 0

ตัวอยางขอสอบเขามหาวิทยาลัย

1. ให uv  = iav  - jbv  โดย a > 0 ถา uv  ตั้งฉากกับเวกเตอร - iv  + j2v  แลวมุมระหวางเวกเตอร uv  กับ
เวกเตอร i3v  - jv  (มุมแหลม) มีขนาดก่ีองศา (ตอบ 45)

2. กําหนดให ABC เปนสามเหลี่ยมใดๆ และ E เปนจุดท่ีทําให CE  = 2BA ถา BE  = aCB  + bCA เมื่อ a, b
เปนคาคงตัวแลว b - a คือคาในขอใด
1) -1 2) 2 3) 3 *4) 5

3. ถา | uv  + vv | = 5 2  และ | uv  - vv | = 26  แลว uv  ⋅ vv  เทากับขอใด
1) 3 *2) 6 3) 8 4) 12

4. ถา uv  และ vv  ทํามุมกัน 60° และ | uv  + vv | = 37 , | uv  - vv | = 13   แลว | uv | + | vv |
มีคาเทากับขอใด
1) 5 *2) 7 3) 37 4) 50

5. กําหนดให O เปนจุดกําเนิด OA  = i3v  + j4v , OB  = i5v  - j2v  จากจุด A ลากเสนตรงไปตั้งฉากกับ
OB ท่ีจุด D แลว OD  คือขอใด
1)

29
7 ( i5v  - j2v ) *2) 29

7 ( i5v  - j2v )

3)
29
8 ( i5v  - j2v ) 4) 29

8 ( i5v  - j2v )

6. ให uv  = iv  + j3v  , vv  = i2v  + jv  ถา θ เปนมุมระหวาง ( uv  + vv ) และ ( uv  - vv ) แลว cos θ
มีคาเทากับขอใด

*1)
5

1 2)
5

2 3) 5
1 4) 5

2
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7. กําหนดให | uv  - vv | = 3 และ uv  ⋅ vv  = -2 จงพิจารณาขอความตอไปนี้
ก. uv  + vv  เปนเวกเตอรหนึ่งหนวย ข. | uv |2 + | vv |2 = 3

ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก *2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

8. ให uv  และ vv  เปนเวกเตอร และ θ เปนมุมระหวาง uv  และ vv  ถา uv  + vv  ตั้งฉากกับ uv  - 2 vv  และ
uv  + 2 vv  ตั้งฉากกับ 2 uv  - vv  และ | uv | = 2  แลว cos θ มีคาเทากับขอใด

*1) -
10
1 2) -

6
1 3) -

4
1 4) -

2
1

9. กําหนดจุด A(3, -2), B(9, 4) และ O(0, 0) ถาแบงสวนของเสนตรง AB เปน 3 สวนเทาๆ กัน ท่ีจุด C และ
D แลว OC  ⋅ OD  มีคาเทาใด (ตอบ 35)

10. ถา uv  = iav  + jbv  โดยท่ี a > 0 และ b > 0 และ uv  ⋅ ( i5v  - j2v ) = 14 ถา uv  ทํามุม θ กับเวกเตอร
i  และ cos θ = 5

3  แลว a + b มีคาเทากับขอใดตอไปนี้

1) 7 *2) 14 3) 18 4) 21
11. ให A, B และ C เปนจุดในระนาบ และ O เปนจุดกําเนิด โดยท่ี OA  = i3v  - j2v , OB  = i2v  + j5v           

ถา AC  = 3
2 AB  แลว | OC |2 มีคาเทากับขอใด

*1) 9
113 2) 9

98 3) 9
193 4) 9

153

12. กําหนดให | uv | = 2
2 , | uv  + vv | = 5, | uv  - vv | = 4 ถา θ เปนมุมระหวาง uv  และ vv  แลว θ อยู

ในชวงใด

1) 





 π

6 0,  *2) 





 ππ

4 ,6  3) 





 ππ

3 ,4  4) 





 ππ

2 ,3  

13. กําหนดจุด A(1, 1), B(4, 10), C(7, 9) และ D เปนจุดท่ีอยูบนดาน AB โดยท่ี AD
AB

|    |
|    |

 = 3
2  ถา θ คือมุม

ระหวาง CA  และ DC  แลว cos θ คือคาในขอใด
*1) -

5
2 2) -

10
2 3)

5
2 4)

10
2

14. กําหนดจุด P(-1, 2), R(3, 3), O(0, 0) และ Q เปนจุดบนสวนของเสนตรง PR  โดยท่ี |PQ| = 3
1 |PR|

ถา A(x, y) เปนจุดในควอดรันตท่ี 2 ท่ีทําให OA  ตั้งฉากกับ OQ  และ |OA| = 5 หนวย แลว x + y    
เทากับขอใด
1) -

10
6 *2) -

2
6 3)

10
6 4)

2
6
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15. กําหนดให ABC เปนรูปสามเหลี่ยมมีสมบัติวา 5|AB| = |BC| + |CA| ถา M และ N เปนจุดแบงครึ่งดาน
BC และ AC ตามลําดับ แลวพิจารณาขอความตอไปนี้

ก. MN  = 2
1  ( BC  -  AC )

ข. AM  ⋅ BN  = 0
ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก *2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

16. กําหนดให ABC เปนรูปสามเหลี่ยมโดยที่ |BC| = 1, |CA| = 2 ถา uv  = 3
1 ( CA  + 2 CB ), θ เปนมุม

ระหวาง uv  และ CB  และ cos BCA$  = 4
1  แลว cos θ เทากับขอใด

1) 4
5 2) 2

5 3)
24
5 *4)

22
5

17. กําหนดให ABC เปนรูปสามเหลี่ยม โดยท่ี |AB| = c, |BC| = a, |CA| = b ถา a2 + b2 + c2 = 13
แลว AB  ⋅ BC  + BC  ⋅ CA  + CA  ⋅ AB   เทากับขอใด

1) 2
13 *2) - 2

13 3) 3
13 4) - 3

13

18. ถา uv  = 4 iv  + 3 jv , | vv | = | uv | และ | uv  + vv | = 8 แลว uv  ⋅ vv  มีคาเทาใด (ตอบ 7)
19. ให A และ B เปนจุดสองจุดบนเสนตรง y = 2x  ถาจุด C(-2, 1) ทําให CA  ⋅ CB  = 0 และ |CA| = |CB|

แลวรูปสามเหลี่ยม ABC มีพ้ืนท่ีเทากับขอใด
1) 2 5  ตารางหนวย 2) 10  ตารางหนวย

*3) 5 ตารางหนวย 4) 10 ตารางหนวย
20. กําหนดเวกเตอร av , b

v  และ cv  ดังน้ี
av  = i4v  - j2v , av  + b

v  = i6v  + j4v  และ cv  = c1 iv  + c2 jv

โดยท่ี c1 > 0, c2 > 0 และ | cv | = 2 17
ถา cv  ตั้งฉากกับ ( av  - b

v ) แลว c1 + c2 มีคาเทากับเทาใด (ตอบ 10)
21. กําหนดให ABC เปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา และ D เปนจุดบนดาน DC ซ่ึงทําให |BD| : |BC| = 1 : 3

พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. 3AD = 2AB + BC
ข. AD  ⋅ BC  = - 6

1 |BC|2

ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด *3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด
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22. กําหนดใหเวกเตอร 







4
1  ตั้งฉากกับเวกเตอร 








a 
8
 

-  และ 







3
5  = b 








4
1  + c 








a 
8
 

-  ถา θ เปนมุมระหวาง

เวกเตอร 







0
a  และ 








c
b  แลว cos2 θ เทากับเทาใด (ตอบ 0.8)

23. ให A, B และ C เปนจุดสามจุดท่ีไมอยูบนเสนตรงเดียวกัน และ D เปนจุดบนเสนตรง BC ท่ีทําให BD : DC
= 2 : 1 ถา |AD|2 = a|AB|2 + b|AC|2 + c|AB  ⋅ AC|  โดยท่ี a, b และ c เปนจํานวนจริง และ       
AB  ⋅ AC ≠ 0 แลว a2 + b2 + c2 มีคาเทากับขอใด
1) 81

31 2) 81
32 3) 27

10 *4) 27
11

24. ให A, B และ C เปนจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมใดๆ
พิจารณาขอความตอไปนี้

ก. AB  + BC  + CA  =  0
v ข. (BC)2 ≤ (CA)2 + (AB)2

ขอใดถูก
*1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

25. ถา nvv  = n
1 iv  + 2n

1  1 - jv  เมื่อ n = 1, 2, 3, ..., 99 แลวคาของ ∑
=

+

99

1n n1n |v  v| vv -  อยูในชวงใด

1) (1, 1.2) 2) (1.2, 1.4) *3) (1.4, 1.6) 4) (1.6, 1.8)
26. กําหนดให uv , vv  และ wv  เปนเวกเตอรท่ีสอดคลองกับสมการ uv  + 5 vv  - 2wv  = 0

v
 โดยท่ี uv  = 3 iv  + j4v

และ uv  ตัง้ฉากกับ vv  ถา θ เปนมมุระหวาง uv  และ wv  แลวคาของ | wv |cos θ เทากับเทาใด (ตอบ 2.5)
27. กําหนดให uv = iv  + k3

v

vv = 2 j  + kx
v   เมื่อ x เปนจํานวนจริง

wv = - i3v  + jv  - k
v

ถา uv , vv  และ wv  อยูในระนาบเดียวกัน แลว x มีคาเทาใด
1) -12 2) -8 3) 8 *4) 16

28. กําหนดให uv  = i3v  + j4v   ถา wv  = iav  + jbv  โดยท่ี wv  มีทิศทางเดียวกันกับ uv  และ | wv | = 10
แลว a + b เทากับเทาใด (ตอบ 14)
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จํานวนเชิงซอน (Complex)

1. จํานวนเชิงซอน
เซต C = {(a, b)| a, b ∈ R} จะเรยีกวา เซตของจํานวนเชงิซอน ก็ตอเมือ่สาํหรบัทุกๆ สมาชกิ (a, b)

และ (c, d) ใน C
1. (a, b) = (c, d) ก็ตอเมือ่ a = c และ b = d
2. (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)
3. (a, b) ⋅ (c, d) = (ac - bd, ad + bc)
จํานวนเชิงซอน (a, b) นิยมเขียนแทนดวย a + bi เรียก a วา สวนจริง และเรียก b วา สวนจินตภาพ
ขอสังเกต 1. c(a, b) = (ca, cb)

2. i2 = -1, i3 = -i, i4 = 1
สังยุคของจํานวนเชิงซอน
กําหนดใหจํานวนเชิงซอน z = a + bi  นิยามสังยุคของ z แทนดวย z  คือ z  = a - bi
สมบัติของสังยุค
1. (a + bi)(a - bi) = a2 + b2

2. 21 z  z +  = 1z  + 2z

3. 21 z  z -  = 1z  - 2z

4. 21 zz   ⋅  = 1z ⋅ 2z

5.
2
1

z
z  = 

2

1
z
z  โดยท่ี 2z  ≠ 0

6. z + z  = 2Re(z) เมื่อ Re(z) คือ สวนจริงของ z
7. z - z  = 2Im(z)i เมื่อ Im(z) คือ สวนจินตภาพของ z
8. z  = z
คาสัมบูรณของจํานวนเชิงซอน
กําหนดใหจํานวนเชิงซอน z = a + bi นิยามคาสัมบูรณของ z แทนดวย |z| คือ |z| = 22  b a +

สมบัติของคาสัมบูรณ
1. z z  = |z|2 2. |z| = |-z|

3. |z1z2| = |z1||z2| 4.
2
1

z
z  = |z|

|z|
2
1  , z2 ≠ 0

5. |z-1| = |z|-1 6. |z| = | z |
7. |z1 + z2| ≤ |z1| + |z2| 8. |z1 - z2| ≥ ||z1| - |z2||
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2. จํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้ว
ให z = a + bi โดยที่ z ≠ 0  และ θ เปนมุมบวกท่ีเล็กท่ีสุดซ่ึง tan θ = a

b  จะไดวา รูปเชิงข้ัวของ z
คือ z = |z|(cos θ + i sin θ) เรียก θ วา อารกิวเมนต (argument) ของ z

การคูณและการหารจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัว
กําหนดให z1, z2 เปนจํานวนเชิงซอนท่ีไมใชศูนย โดย z1 = |z1|(cos θ1 + i sin θ1) และ

z2 = |z2|(cos θ2 + i sin θ2) จะไดวา
1. z1z2 = |z1||z2|(cos(θ1 + θ2) + i sin (θ1 + θ2))
2.

2
1

z
z =

2
1z

z (cos(θ1 - θ2) + i sin(θ1 - θ2))

3. n
1z = |z1|n (cos nθ1 + i sin nθ1)

การแกสมการจํานวนเชิงซอน
สําหรับจํานวนเชิงซอน z = |z|(cos θ + i sin θ) เมื่อ n ≥ 2  จะไดวา
n z  = 
























 πθπθ +++ n2k   sin  i n2k  cos  |z|n  เมื่อ k = 0, 1, 2, ..., n - 1

กําหนดให f(x) = anxn + an-1 xn-1 + ... + a1x + a0  โดยที่ a0, a1, a2, ..., an ∈ R และ an ≠ 0   
จะไดวา ถา f(z) = 0 แลว f( z ) = 0 ดวย

น่ันคือ ถา z เปนคําตอบของสมการแลว z  จะเปนคําตอบของสมการดวย
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ตัวอยางขอสอบเขามหาวิทยาลัย

1. ถา Z เปนจํานวนเชิงซอนซ่ึง (1 + i)( 1Z + ) = -1 แลวสวนจริงของจํานวนเชิงซอน Z(Z - Z )15 เทากับ
ขอใด
1) - 2

3 2) 2
3 3) - 2

1 *4) 2
1

2. ถา z เปนจํานวนเชิงซอน ซ่ึง |(7 - 24i)(3 + 4i)z6| = 1 แลว z z  มีคาเทาใด (ตอบ 0.2)
3. ให P(x) เปนฟงกชันพหุนามกําลังสาม ซ่ึงมีสัมประสิทธ์ิเปนจํานวนจริงและสัมประสิทธ์ิของ x3 เปน 1

ถา   x - 2 หาร P(x) เหลือเศษ 5 และ (1 + 3 i) เปนรากหนึ่งของ P(x) แลวรากท่ีเปนจํานวนจริงของ
P(x) คือคาในขอใดตอไปนี้

*1) 4
3 2) 3

4 3) 4
5 4) 5

4

4. ถา z = -2 + 2 3 i เมื่อ i2 = -1 แลว z17 อยูในควอดรันตในขอใด
1) 1 2) 2 *3) 3 4) 4

5. พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. ถา A = {x ∈ R|(1 + i)x3 + (1 + 2i)x2 - (1 + i)x - (1 + 2i) = 0} แลว A ⊆ [-1.5, 1.5]
ข. ถา z เปนจํานวนเชิงซอน ซ่ึง z6 = 8

1 i แลว | z | เทากับ 
2

1

ขอใดถูก
*1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

6. ถา Z1 = cos 12° + i sin 12° และ Z2 = -cos 16° - i sin 16° แลว 
15

2
1z

z









  เทากับขอใด

*1) 2
i3  1 +- 2) 2

i3  1 + 3) 2
i  3 +- 4) 2

i  3 --

7. ให Z1, Z2, Z3, Z4 เปนรากของสมการ Z4 + Z2 + 2 = 0  
|Z1| + |Z2| + |Z3| + |Z4|  มีคาเทากับขอใด
1) 2 2) 4 3) 25/2 *4) 29/4

8. กําหนดให z1 และ z2 เปนจํานวนเชิงซอนท่ี 2z1 2z  = 1 + 2z  และ z1 = 
6

18 sin i  18 cos 





 ππ +

ขอใดคืออินเวอรสการคูณของ z2

1) 2
1  - 2

3 i 2) 2
1  + 2

3 i 3) 3 i *4) - 3 i

9. ถา z เปนจํานวนเชิงซอนซ่ึง |z| = |3 - 4i| และ |z - 1| = 30  แลวสวนจินตภาพของ z อยูในเซตใด
1) {-4, 4} *2) {- 21 , 21 } 3) {-3, 3} 4) {- 24 , 24 }
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10. ถา 2z3 = 1 + 3 i และ 27
18

z  i
z
-

 = a + bi เมื่อ a, b เปนจํานวนจริง แลว a + b มีคาเทากับขอใด

1) -1 *2) 0 3) 1 4) 2
11. กําหนดให z = i9 + i10 + ... + i126  เมื่อ i2 = -1 แลว 2z-1 เทากับขอใด

1) 1 + i 2) 1 - i 3) -1 + i *4) -1 - i

12. ถา 4
3  + 4

39 i เปนคําตอบหนึ่งของสมการ ax2 - 3x + c = 0 โดยที่ a และ c เปนจํานวนจริง แลว

เศษท่ีเหลือจากการหาร ax2 - 3x + c ดวย x + 2 เทากับขอใด
1) 8 2) 12 3) 16 *4) 20

13. ให z = -1 - 3 i แลว z6 + 6z  เทากับเทาใด (ตอบ 128)
14. กําหนดให ω = cos θ + i cos θ เมื่อ cos θ < 0 และ 2 cos2 θ = 1 ถา z เปนจํานวนเชิงซอนมีสมบัติ

วา |ωz| = 2 และอารกิวเมนตของ ω
z  เทากับ 4

π  แลว z2 + z + 1 มีคาเทากับขอใด

1) -3 + 2i *2) -3 - 2i 3) 3 + 2i 4) 3 - 2i
15. กําหนดให จํานวนเชิงซอน z1, z2, z3 เปนจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมดานเทารูปหนึ่ง

ถา 
12
13

z  z
z  z

-
-  = cos 3

π  + i sin 3
π ,  z1z2 = 1 + i ,  z2z3 = 2 + 2i ,  z3z1 = 3 + 4i

แลวพิจารณาขอความตอไปนี้

ก.
21
23

z  z
z  z

-
-  = cos 3

π  + i sin 3
π ข. 2

1z  + 2
2z  + 2

3z  = 6 + 7i

ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก *4) ก. และ ข. ผิด

16. กําหนดให z1, z2, z3 เปนจํานวนเชิงซอน ซ่ึงมีสมบัติวา |z1| = |z2| = |z3| = 1,  z1 + z2 + z3 = 0
และให Re(z) แทนสวนจริงของจํานวนเชิงซอน z
พิจารณาขอความตอไปนี้

ก. Re(z1 2z ) = 2
1 ข. |z1 - z2| = 3

ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด *3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

17. กําหนดให z เปนจํานวนเชิงซอน ถา -1 + 3 i เปนรากท่ี 5 ของ z แลวรากท่ี 2 ของ z คือจํานวนในขอใด
1) 2 2 (- 3  - i),  2 2 ( 3  + i) 2) 2 2 (-1 - 3 i),  2 2 (1 + 3 i)
3) 2 2 (- 3  + i),  2 2 ( 3  - i) *4) 2 2 (-1 + 3 i),  2 2 (1 - 3 i)
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18. กําหนดให z1, z2, z3 เปนรากของสมการ (1 - i)z3 = 2  โดยที่ z1, z2, z3 อยูในควอดรันตท่ี 1, 2, 3
ตามลําดับ z1z3 + 2

2z  เทากับขอใด
*1) -2i 2) 2i 3) -2 4) 2

19. กําหนดให a, b เปนจํานวนจริง และ f(x) = x4 - 6x3 + 15x2 + ax + b ถาจํานวนเชิงซอน 1 + i และ    
2 + i เปนรากของ f(x) แลว a + b มีคาเทากับขอใดตอไปนี้
1) -10 *2) -8 3) 8 4) 10

20. ให z = a + bi ซ่ึง b > 0 ถา z สอดคลองกับ   

64z
32  4z  z

2
2

-
-+  = 1 และ z z  = 61 แลว a + b มีคา

เทากับขอใด
1) 9 2) 10 *3) 11 4) 12

21. กําหนดจํานวนเชิงซอน z1 = a, z2 = b(cos θ + i sin θ) โดยที่ a > 0,  b > 0 และ 0 < θ < 2
π     

ถา 2i|z1z2| sin θ = c 1z z2 + dz1 2z  โดยที่ c, d เปนจํานวนจริง แลว 5c + 2d มีคาเทากับขอใด
1) 4 *2) 3 3) 2 4) 1

22. ถา Z1 และ Z2 เปนรากของสมการ (Z - 2 3 )3 = -8i ซ่ึงมีขนาดเปนจํานวนเต็ม แลว Z1 + Z2 เทากับ
ขอใด
1) - 3  - i 2) 3  - i 3) 3 3  - i *4) 3 3  + i

23. กําหนดให Z1, Z2, Z3 เปนจํานวนเชิงซอน ซ่ึงสอดคลอง Z1Z2Z3 = 1
และ Z1 + Z2 + Z3 = 1Z

1  + 
2Z
1  + 

3Z
1   พิจารณาขอความตอไปนี้

ก. (1 - Z1)(1 - Z2) = 













1Z
1  1 - 














2Z
1  1 -

ข. ถา Z1 ≠ 1 และ Z2 ≠ 1 แลว |Z3 + i||Z3 - i| = 4
ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก *2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

24. ถา z = 2
i  3 +  แลวคาของ 

2

36   

2z z
i  z
++

-  เทากับเทาใด (ตอบ 0.5)

25. ให f(x) = x3 + ax2 + bx + c เมือ่ a, b, c เปนจํานวนจรงิ ถา x - 3 หาร f(x) แลวเหลอืเศษ 10 และ 1 + i
เปนรากหนึ่งของ f(x) แลวคาของ f(1) เทากับขอใดตอไปนี้

*1) -4 2) -2 3) 0 4) 1
26. ถา A เปนเซตคําตอบของสมการ z14 - i = 0 และ B เปนเซตคําตอบของสมการ z22 - i = 0 แลวจํานวน

สมาชิกของ AI B เทากับขอใดตอไปนี้
1) 0 *2) 1 3) 2 4) 3
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27. ถา z1 = 4(cos 145° + i sin 145°) และ z2 = 3 (cos 115° + i sin 115°) แลวคาของ |z1 - z2|2

เทากับเทาใด (ตอบ 7)
28. พิจารณาขอความตอไปนี้

ก. เซตคําตอบของ x4 - 2x3 + x2 + 4x - 6 = 0 คือ { 2 , - 2 , 1 + 2 i, 2  + i}

ข.
66

2
i3  1  2

i3  1
   




























++ -  ≤ 2

ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด *3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

29. จํานวนเชิงซอน z = 1 + i เปนคําตอบของสมการในขอใด
*1) z4 - 2z2 + 4z = 0 2) z4 - 2z2 - 4z = 0
3) z4 + 2z2 - 4z = 0 4) z4 + 2z2 + 4z = 0

30. กราฟของจุด z ท้ังหมดในระนาบเชิงซอนท่ีสอดคลองกับสมการ (z + i)( z  - i) = 1 เปนรูปใดตอไปนี้
1) เสนตรง *2) วงกลม 3) วงรี 4) ไฮเพอรโบลา
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ลําดับและอนุกรม (Sequence and Series)

1. ลําดับ
คือ ฟงกชันท่ีมีโดเมนเปนเซตของจํานวนนับ n ตัวแรก (ลําดับจํากัด) หรือเซตของจํานวนนับ (ลําดับ

อนันต) การเขียนลําดับ เขียนได 3 แบบ คือ เขียนแบบเซต เขียนแบบแจกแจงเฉพาะคาของลําดับ เขียนแบบ
พจนท่ัวไป

ลิมิตของลําดับ
1. ลําดับท่ีจะนํามาพิจารณาตองเปนลําดับอนันต
2. ลิมิตของลําดับ (an) มีคาเปนจํานวนจริง L แทนดวย nn

alim
∞→

 = L ก็ตอเมื่อ n มีคามากขึ้น an จะมี

คาเขาใกลหรือเทากับ L ( nn
alim

∞→
 = L ↔ ∀ε > 0∃n0 ∈ N, n ≥ n0 → |an - L| < ε)

3. ถา nn
alim

∞→
 = L (L ∈ R) แลว จะกลาววา ลําดับ an ลูเขา (converge) สู L และถาลําดับ (an)

ไมมีลิมิตแลวเราจะกลาววา ลําดับ an ลูออก (diverge) (ถาลิมิตของลําดับมีคาแลว จะมีไดคาเดียว)
ทฤษฎีบท กําหนดให c เปนคาคงตัวใดๆ nn

alim
∞→

 = A, nn
blim

∞→
 = B

1.
∞→n

lim  c = c

2.
∞→n

lim  c ⋅ an = cA

3.
∞→n

lim  (an + bn) = A + B

4.
∞→n

lim  (an ⋅ bn) = AB

5.
∞→n

lim k n a  = k A  (เมื่อ k เปนคาคงท่ีและทุกเทอมมีความหมาย)

6.
∞→n

lim
n
n

b
a

 = B
A  (เมื่อทุกเทอมมีความหมาย)

หมายเหตุ
1. ถา an = q(x)

p(x)  โดยที่ p(x) และ q(x) เปนพหุนาม

ถา deg p(x) = deg q (x) จะได nn
alim

∞→
 = B

A  เมื่อ A และ B คือ สัมประสิทธ์ิของ x กําลังสูงสุด

ของพหุนาม p(x) และ q(x) ตามลําดับ
ถา deg p(x) > deg q (x) จะได nn

alim
∞→

 ลูออก

ถา deg p(x) < deg q (x) จะได nn
alim

∞→
 = 0
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2. ถา an อยูในรูปแบบของฟงกชันช้ีกําลัง ใหดึงตัวรวมและใชขอเท็จจริงท่ีวา n
n

alim
∞→

 = 0 เมื่อ       

0 < a < 1
3. ใชคอนจูเกต

ลําดับเลขคณิต  คือ ลําดับท่ีมีผลตางของพจนท่ี n + 1 กับพจนท่ี n เปนคาคงท่ีเสมอ เรียกผลตางท่ีคงท่ี
น้ีวา ผลตางรวม แทนดวย d (d = an + 1 - an) พจนท่ัวไปของลําดับเลขคณิต an = a1 + (n - 1)d

ลําดับเรขาคณิต  คือ ลําดับท่ีมีอัตราสวนของพจนท่ี n + 1 กับพจนท่ี n เปนคาคงท่ีเสมอ เรียกอัตราสวน

ท่ีคงท่ีน้ีวา อัตราสวนรวม แทนดวย r 












+=
n
1n

a
a  r  พจนท่ัวไปของลําดับเรขาคณิต an = a1 ⋅ rn-1

2.  อนุกรม
คือ ลําดับของผลบวกยอย เรียกวา sn วา ผลบวกยอย n พจนแรกของลําดับ (an)

อนุกรมท่ีเกิดจากลําดับจํากัด เรียก อนุกรมจํากัด sn = a1 + a2 + ... + an = ∑
n

1=i ia

อนุกรมท่ีเกิดจากลําดับอนันต เรียก อนุกรมอนันต nn
slim

∞→
= s∞ = a1 + a2 + ... = ∑

∞

1=i ia

โดยถา nn
slim

∞→
 มีคา จะกลาววาอนุกรมลูเขา และมีผลบวกเทากับคาของลิมิตน้ัน และถา nn

slim
∞→

หาคาไมไดจะกลาววาอนุกรมลูออก

อนุกรมเลขคณิต  ผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต sn = 2
n (2a1 + (n - 1)d) = 2

n (a1 + an)

อนุกรมเรขาคณิต  ผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเรขาคณิต sn = r1
)r  (1a n

1
-
-

 เมื่อ r ≠ 1
ผลบวกอนันตพจนของอนุกรมเรขาคณิต

nn
slim

∞→
 = ∑

∞

1=i ia = r  1
a1
-   ก็ตอเมื่อ |r| < 1

nn
slim

∞→
 = ∑

∞

1=i ia  ลูออก ก็ตอเมื่อ |r| ≥ 1

อนุกรมผสม ใชเทคนิคคูณตลอดดวย r
อนุกรมที่อยูในรูปเศษสวนยอย ปรับแตละพจนใชอยูในรูปเศษสวนยอย
อนุกรมพี

∑
∞

1=n pn
1  ลูเขา ก็ตอเมื่อ p > 1

∑
∞

1=n pn
1  ลูออก ก็ตอเมื่อ p ≤ 1
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สัญลักษณแทนการบวก

1. ∑
n

1=i
c  = nc 2. ∑

n

1=i icx  = c ∑
n

1=i ix

3. ∑ ±
n

1=i ii )y (x    = ∑
n

1=i ix ± ∑
n

1=i iy 4. ∑
n

1=i
i  = 2

1)+n(n

5. ∑
n

1=i
2i = 6

1) + 1)(2n + n(n 6. ∑
n

1=i
3i = 

2n

1i
i











∑
=

= 4
1 (n(n + 1))2

ทฤษฎีบท

1. ถา ∑
∞

1=n na  เปนอนุกรมลูเขา แลว nn
alim

∞→
 = 0 หรือ ถา nn

alim
∞→

 ≠ 0 แลว ∑
∞

1=n na ลูออก

2. ถา ∑
∞

1=n na และ ∑
∞

1=n nb  เปนอนุกรมลูเขา แลวสําหรับจํานวนจริง c, d ใดๆ จะไดวา ∑
∞

1=i n(ca ± dbn)

เปนอนุกรมลูเขาดวย โดยที่ ∑
∞

±
1=n nn )db  (ca  = c ∑

∞

1=n na ± d ∑
∞

1=n nb

3. กําหนดให 0 ≤ an ≤ bn  จะไดวา

ถา ∑
∞

1=n nb  ลูเขา แลว ∑
∞

1=n na  จะลูเขาดวย

ถา ∑
∞

1=n na  ลูออก แลว ∑
∞

1=n nb จะลูออกดวย

ตัวอยางขอสอบเขามหาวิทยาลัย

1. จํานวนสมาชิกในเซต {100, 101, 102, ... , 600} ซ่ึงหารดวย 8 หรอื 12 ลงตวัเทากับขอใด
*1) 84 2) 92 3) 100 4) 125

2. ให f(x) = x8 - x6 และ f′ คืออนุพันธของ f
ถา {an} เปนลําดับซ่ึงมี nn

alim
∞→

 = 1 แลว 
∞→n

lim (fof′)(an) มีคาเทากับขอใดตอไปนี้

    1) 68 2) 92 3) 150 *4) 192

3. ถา f(x) = x - 1 แลว ∑
30

10=n
. (fof)(n2) มีคาเทากับขอใดตอไปนี้

1) 9028 2) 9030 *3) 9128 4) 9170
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4. ให a เปนจํานวนจริง กําหนดพจนท่ี n ของอนุกรมคือ a1
a2)(n1

-
-+  ถาพจนท่ี m คือ a  1

a38  1
-

+  แลว
ผลบวก m พจนแรกของอนุกรมนี้มีคาเทากับขอใดตอไปนี้

    *1) a  1
a740  40

-
+ 2) a 1

a790  40
-

+ 3) a1
a72020

-
+ 4) a  1

a760  20
-

+

5. ถาลําดับเลขคณิต a1, a2, a3, ... มีพจนท่ี 10 และพจนท่ี 15 เปน -19 และ -34 ตามลําดับแลว

∑ +
20

1=i i 2i)  (a  เทากับขอใดตอไปนี้

    1) -30 2) -15 *3) 10 4) 20
6. ให 5, x, 20, ... เปนลําดับเลขคณิตท่ีมีผลบวกของ 12 พจนแรกเปน a และ 5, y, 20, ... เปนลําดับ

เรขาคณิตท่ีมีพจนท่ี 6 เปน b โดยที่ y < 0 แลว a + b มีคาเทาใด
    1) 205 *2) 395 3) 435 4) 845

7. ถา ∑
10

1=i ix = -8 , ∑
10

1=i iy = 4  และ ∑ +
10

1=i ii 2)  )(y x (5 -  = 76  แลว ∑
10

1=i ii yx  มีคาเทากับขอใดตอไปนี้

    1) -60 2) -30 3) 30 *4) 60
8. กําหนดให a, b, c เปน 3 พจนเรียงติดกันในลําดับเรขาคณิต และมีผลคูณเปน 27 ถา a, b + 3, c + 2 เปน

3 พจนเรียงติดกันในลําดับเลขคณิตแลว a + b + c มีคาเทากับเทาใด (ตอบ 13)
9. กําหนดให n เปนจํานวนเต็มบวกท่ีทําใหผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต 7 + 15 + 23 + ... มีคา

เทากับ 217 แลว 8
2n1nn

2
2  ...  2  2 +++ +

 มีคาเทากับขอใดตอไปนี้

    1) 127 2) 128 *3) 127.5 4) 128.5

10. ถา c เปนจํานวนจริง ซ่ึง 
∞→n

lim 3
23

1)(2n
cn  n  3cn

+
+-  = ∑

∞

1=n 2n
1n

3
2)(

-
--  แลว c มีคาเทาใด (ตอบ 4.8)

11. กําหนดให  Sn = 
1kn

1=k 10
1

-
∑ 






  และ  S = 

1k

1=k 10
1

-
∑
∞







   จํานวนเต็มบวก n ท่ีทําให S - Sn = 9

1 (10-5)

เทากับเทาใด (ตอบ 6)
12. กําหนดให log x, log (x + 2), log (x + 16) เปนสามพจนแรกท่ีเรียงกันของลําดับเลขคณิต ถา a10 เปน

พจนท่ี 10 และ s10 เปนผลบวก 10 พจนแรกของลําดับนี้แลว ขอใดตอไปนีถู้ก
1) a10 = 9 log 5 - 8 log 3, s10 = 5[9 log 5 - 7 log 3]
2) a10 = 9 log 5 - 8 log 3, s10 = 5[9 log 7 - 2 log 3]
3) a10 = 9 log 7 - log 3, s10 = 5[9 log 5 - 7 log 3]

*4) a10 = 9 log 7 - log 3, s10 = 5[9 log 7 - 2 log 3]
13. ถา log9 3, log9 (3x - 2), log9 (3x + 16) เปนสามพจนแรกท่ีเรียงกันในอนุกรมเลขคณิต และ S เปนผล

บวกของสี่พจนแรกของอนุกรมนี้ และ 3s มีคาเทากับเทาใด (ตอบ 243)
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14. ให x เปนจํานวนจริง ซ่ึง |x| < 1

ถาอนุกรม  1 + (1 + x) 2
1  + (1 + x + x2)

2
2
1 





  + (1 + x + x2 + x3)

3
2
1 





  + ...

มีผลบวกเทากับ 7
16  แลว x มีคาเทากับขอใดตอไปนี้

1) - 3
1 2) - 4

1 3) 3
1 *4) 4

1

15. กําหนดให  r = 1 + sin 8
π  ผลบวกของอนุกรมในขอใดตอไปนี้เทากับ r1

1
+

1) ∑
∞

= 0  n
n r 2) ∑

∞

= 0  n
nn r1)( - 3) ∑

∞

= +0n 1nr
1 *4) ∑

∞

= +0  n 1n
n

r
1)( -

16. ถา an เปนคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูล
 มี n พจน

1, 2, 2, 3, 3, 3, ... ,n , n, n, ... , n

แลว 
∞→n

lim n
an  เทากับขอใด

1) 0 2) 2
1 3) 3

1 *4) 3
2

17. พิจารณาลําดับ an และ bn ซ่ึง

 1  2n
n2
+ ; n ≤ 100

  2 ; n > 100
   2 ; n ≤ 100

1  2n
n2
+ ; n > 100

ขอใดตอไปนีถู้ก
    1) an และ bn เปนลําดับลูเขา 2) an และ bn เปนลําดับลูออก

*3) an เปนลําดับลูเขา และ bn เปนลําดับลูออก 4) an เปนลําดับลูออก และ bn เปนลําดับลูเขา

18. ถา a
1  + 3

1  + 23
a  + 3

2

3
a  + ... เปนอนุกรมเรขาคณิต ซ่ึงมีผลบวกเปน 3

4  แลว a มีคาเทาใด (ตอบ 1.5)

an =

bn =
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แคลคูลัส (Calculus)

1.  ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน
เมื่อ x มีคาเขาใกลจํานวนจริง a ทางดานซายของเสนจํานวน (x < a) แลวคาของ f(x) เขาใกลจํานวน

จริง L1 จะกลาววา L1 เปนลิมิตซายของ f ที่ a แทนดวยสัญลักษณ 
-ax

lim
→

 f(x) = L1

เมื่อ x มีคาเขาใกลจํานวนจริง a ทางดานขวาของเสนจํานวน (x > a) แลวคาของ f(x) เขาใกลจํานวน
จริง L2 จะกลาววา L2 เปนลิมิตขวาของ f ที่ a แทนดวยสัญลักษณ 

+→ax
lim f(x) = L2

ถาลิมิตทางซายและลิมิตทางขวาของฟงกชัน f เทากัน และมีคาเทากับ L จะกลาววา
ฟงกชัน f มีลิมิตเปน L ที่ a แทนดวยสัญลักษณ 

ax
lim
→

f(x) = L

ถาลมิติทางซายไมเทากับลมิติทางขวา หรอืลมิติขางใดขางหนึง่หาคาไมได จะกลาววา ฟงกชนั f ไมมีลมิิตที ่a
ทฤษฎีบทของลิมิต  กําหนดให a เปนจํานวนจริงใดๆ f และ g เปนฟงกชันท่ีมีลิมิตท่ีจุด a จะไดวา
1. clim  

ax→
 = c เมื่อ c เปนคาคงตัวใดๆ

2. xlim  

ax→
 = a

3. n
ax
xlim  

→
 = an เมื่อ n ∈ N

4. cf(x)lim  

ax→
 = c f(x)lim  

ax→
 เมื่อ c คือ คาคงตัวใดๆ

5. )( g(x) f(x)lim   

ax
±

→
 = f(x)lim  

ax→
 ± g(x)lim  

ax→

6. )( g(x)f(x)lim     

ax
⋅

→
 = f(x)lim  

ax→
⋅ g(x)lim  

ax→

7. 








→ g(x)
f(x)lim  

ax
 = g(x)lim

f(x)lim

 

 

ax

ax

→

→  เมื่อ g(x)lim  

ax→
 ≠ 0

8. n
ax

)(f(x)lim ( 

→
 = 

n

a x
 f(x)lim 











→
 เมื่อ n ∈ N

9. n
ax

f(x)lim  

→
 = n

ax
f(x)lim  

→
 เมื่อ n ∈ N และ f(x)lim  

ax→
≥ 0

10. m
n

ax
)(f(x)lim ( 

→
 = 

m
n

a x
 f(x)lim 











→
 เมื่อ n, m ∈ N และ f(x)lim  

ax→
≥ 0

11. ถา f เปนฟงกชันพหุนาม น่ันคือ f(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 เมื่อ a0, a1, a2, ..., an
เปนคาคงตัวโดย an ≠ 0 จะไดวา f(x)lim  

ax→
= f(a)
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ความตอเนื่องของฟงกชัน
บทนิยาม ให a เปนจํานวนจริงใดๆ ฟงกชัน f เปนฟงกชันตอเนื่องที่จุด a ก็ตอเมื่อ ฟงกชัน f มีสมบัติ

ตอไปนี้
1. f(x)lim  

ax→
 หาคาได

2. f(a) หาคาได
3. f(x)lim  

ax→
 = f(a)

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟงกชัน
บทนิยาม ถา y = f(x) เปนฟงกชันใดๆ และ h เปนจํานวนจริงท่ีไมใชศูนย
อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x ในชวง x ถึง x + h คือ h

f(x)h)+ f(x  - 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ใดๆ คือ h
f(x)h)+ f(x lim  

0h
 - 

→

3. อนุพันธของฟงกชัน
บทนิยาม ถา y = f(x) เปนฟงกชันท่ีมีโดเมนและเรนจเปนสับเซตของจํานวนจริง และ 

h
f(x)h) +f(x lim  

0h
 - 

→
 หาคาได เรียกคาลิมิตท่ีไดน้ีวา อนุพันธของฟงกชัน f ที่ x แทนดวย f ′(x) , dx

d f(x), dx
dy

ทฤษฎีบทของอนุพันธ
1. dx

dc  = 0 เมื่อ c คือ คาคงตัวใดๆ

2. dx
dx  = 1

3. dx
d xn = nxn-1 เมื่อ n เปนจํานวนจริงใดๆ

4. dx
d [f(x) ± g(x)] = dx

d f(x) ± dx
d g(x)

5. dx
d cf(x) = c dx

d f(x) เมื่อ c คือ คาคงตัวใดๆ

6. dx
d [f(x)g(x)] = f(x) dx

d g(x) + g(x) dx
d f(x)

7. dx
d 









g(x)
f(x)  = 2)(g(x)

g(x)dx
d f(x) f(x)dx

dg(x) -
 เมื่อ g(x) ≠ 0

8. dx
d  gof(x) = dy

d g(y) dx
d f(x) เมื่อ y = f(x) (กฎลูกโซ (Chain rule))

9. dx
d [f(x)]n = n[f(x)]n-1

dx
d f(x)
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อนุพันธอันดับสูงของฟงกชัน
บทนิยาม ถา f′(x) หาอนุพันธไดแลวจะเรียกอนุพันธของ f′(x) วา อนุพันธอันดับสองของ f แทนดวย         

f ″(x), 2
2

dx
yd , 2

2

dx
d f(x) ในทํานองเดียวกันเราสามารถนิยามอนุพันธอันดับ 3, 4, ... ของฟงกชัน ตลอดจนกําหนด

สัญลักษณไดโดยวิธีเดียวกัน
การประยุกตของอนุพันธ
ความชันของเสนสัมผัสโคง  ถา f เปนสมการเสนโคง ความชันของเสนตรงท่ีสัมผัสเสนโคงท่ีจุด (a, f(a))

คือ f ′(a)
ฟงกชันเพิ่มและฟงกชันลด  กําหนดให f มีโดเมนเปน Df ฟงกชัน f เปนฟงกชันเพ่ิมบน (a, b) ⊂ Df ถา      

f ′(c) > 0 ทุก c ∈ (a, b) และฟงกชัน f เปนฟงกชันลดบน (a, b) ⊂ Df ถา f ′(c) < 0 ทุก c ∈ (a, b)
คาสุดขีดของฟงกชัน
กําหนดให f มีโดเมนเปน Df
ฟงกชัน f มีคาสูงสุดสัมพัทธท่ีจุด x = c ถามีชวง (a, b) ⊂ Df และ c ∈ (a, b) ซ่ึง f (c) > f(x) สําหรับ

ทุกๆ x ในชวง (a, b) ท่ี x ≠ c
ฟงกชัน f มีคาตํ่าสุดสัมพัทธท่ีจุด x = c ถามีชวง (a, b) ⊂ Df และ c ∈ (a, b) ซ่ึง f (c) < f(x) สําหรับ

ทุกๆ x ในชวง (a, b) ท่ี x ≠ c
นยิาม  ถา f ′(c) = 0 แลวเราจะเรยีก c วา คาวกิฤตของฟงกชัน f และเรยีกจุด (c, f(c)) วา จุดวกิฤตของ f
ทฤษฎีบท  กําหนดให f เปนฟงกชันตอเนื่องใดๆ บน (a, b) ⊂ Df และ c เปนคาวิกฤตของ f แลว
ถา f ″(c) < 0 แลว f(c) เปนคาสงูสดุสมัพัทธ
ถา f″(c) > 0 แลว f(c) เปนคาต่าํสดุสมัพัทธ
โจทยปญหาคาสดุขีด  ทําความเขาใจปญหาเพือ่สรางฟงกชัน f(x) โดยให f(x) เปนสิง่ท่ีโจทยตองการทราบ

คาสดุขดีและตวัแปร x คือ สิง่ท่ีสงผลตอคาสดุขดีนัน้

4. การอินทิเกรต
บทนิยาม  ฟงกชัน F เปนปฏิยานุพันธของฟงกชัน f เมื่อ F ′(x) = f(x) สาํหรบัทุกคา x ∈ Df ใช ∫ f(x)dx 

แทน F(x) + c เมื่อ c เปนคาคงตัวใดๆ และเรียก ∫ f(x)dx วา อินทิกรัลไมจํากัดเขตของฟงกชัน f
ทฤษฎีบท
1. ∫ kdx = kx + c เมื่อ k และ c เปนคาคงตัว

2. ∫ xndx = 1+ n
x 1+n

 + c เมื่อ n ≠ -1

3. ∫ kf(x)dx = k∫ f(x)dx เมื่อ k เปนคาคงตัว
4. ∫ (f(x) ± g(x))dx = ∫ f(x)dx ± ∫ g(x)dx
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อินทิกรัลจํากัดเขต
นิยาม  ให f เปนฟงกชันตอเนื่องบนชวง [a, b] ถา F เปนฟงกชันท่ีมีอนุพันธบนชวง [a, b] โดยที่ F ′(x) = 

f(x) แลว

∫
b

a
f(x)dx  = F(b) - F(a)

เรียก ∫
b

a
f(x)dx  วา อินทิกรัลจํากัดเขตของฟงกชัน f บน [a, b] ใชสัญลักษณ b

aF(x)  แทน F(b) - F(a)

ทฤษฎีบท

1. ∫
b

a
kf(x)dx  = k ∫

b
a

f(x)dx  เมื่อ k เปนคาคงตัว

   2. dxg(x)  f(x) )(b

a
±∫  = ∫

b

a
f(x)dx  ± ∫

b

a
g(x)dx

3. ∫
b

a
f(x)dx  = ∫

c

a
f(x)dx  + ∫

b

c
f(x)dx  เมื่อ  c ∈ (a, b)

4. ∫
b

a
f(x)dx  = - ∫

a

b
f(x)dx

พ้ืนที่ที่ปดลอมดวยเสนโคง
บทนิยาม  กําหนดใหฟงกชัน f(x) ตอเนื่องบน [a, b] พ้ืนท่ีปดลอมดวยเสนโคงของ f(x) จาก x = a ถึง   

x = b หมายถึง พ้ืนท่ีของบริเวณท่ีลอมรอบดวยกราฟของ f แกน X เสนตรง x = a และเสนตรง x = b
ทฤษฎีบท  กําหนดใหฟงกชัน f ตอเนื่องบน [a, b] และ A เปนพ้ืนท่ีท่ีปดลอมดวยเสนโคงของ f จาก     

x = a ถึง x = b จะหาไดจากสูตรตอไปนี้

1. ถา f(x) ≥ 0 สาํหรบัทุก x ในชวง [a, b] และ A = ∫
b

a
f(x)dx

2. ถา f(x) ≤ 0 สาํหรบัทุก x ในชวง [a, b] และ A = - ∫
b

a
f(x)dx

ตัวอยางขอสอบเขามหาวิทยาลัย

1. กําหนดให f(x) = 















1>    xเมื่อ    1x 
x5 2

1=    xเมื่อ          1      
1<x<0    เมื่อ       1 +3x 

1   

 -
- -

พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. f(x)lim  

1x -→
 = f(x)lim  

+1x→
ข. f เปนฟงกชันตอเนื่องท่ี x = 1

ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก *2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด
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2. กําหนดให f เปนฟงกชันท่ีมีอนุพันธ และ F(x) = 15 + f(x) 3)(   ถา F(1) = f ′(1) = 4 แลว F ′(1) มีคา   
เทากับขอใด
1) 2

1 *2) 2
3 3) 8 4) 24

3. พ้ืนท่ีท่ีปดลอมดวยเสนโคง y = x2 - 3x + 2 จาก x = 0 ถึง x = 2 เฉพาะสวนท่ีอยูเหนือแกน x เทากับขอใด

1) 2
3  ตารางหนวย 2) 6

1  ตารางหนวย 3) 3
2  ตารางหนวย *4) 6

5  ตารางหนวย

4. กําหนดให f เปนฟงกชัน ซ่ึง f(2) = -1, f ′(1) = -3 และ f ″(x) = 3 ทุกคา x แลว f(0) มีคาเทากับขอใด
*1) 5 2) 6 3) 12 4) 15

5. ให f เปนฟงกชันท่ีหาอนุพันธได และ f(3) = -2, f ′(3) = 5 ถา g(x) = 
1+x

f(x)
2  แลว g′(3) มีคาเทาใด

(ตอบ 0.62)

6. กําหนดให f(x) = 
















>

≤<

≤

1     x เม่ือ       x 1
x 1 

1x1  เมื่อ    1) +2(x 
1 x + 2x

1x   เมื่อ     2
3  

  

                 

2

 -
 -

- -

--

พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. f  ตอเนื่องท่ีจุด x = -1 ข. f ตอเนื่องท่ีจุด x = 1

ขอใดเปนจริง
*1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

7. กําหนดให a, b, c, d เปนจํานวนจริง และ f(x) = ax3 + bx2 + cx + d โดยที่ f มีคาสูงสุดสัมพัทธเปน 2                  
ท่ี x = 1 และ f ″(1) = -4  ถา f(0) = 1 แลว f มีคาต่ําสุดสัมพัทธท่ีจุดในขอใด

1) x = -3 *2) x = - 3
1 3) x = 3

1 4) x = 3

8. ถา θ ∈ R และ ∫
θ

1
 sin

3)dx(4x -  = 0 แลว cos 2θ เทากับขอใด

1) 0 หรือ 2
3 2) 0 หรือ - 2

3 *3)  -1 หรือ 2
1 4) -1 หรือ 1

9. ให u และ v เปนฟงกชันของ x โดยที่ v(x) = x2 - 2x  ถา f(x) = v(x)
u(x)  และ u(3) = -9, u′(3) = 3 แลว

คาของ f′(3) เทากับเทาใด (ตอบ 5)

10. กําหนดให f เปนฟงกชันตอเนื่อง โดยที่ f(x) = 2
23

x4
4 4x    x x

-
-- +  เมื่อ x = ±2 และ f(2) = a, f(-2) = b 

แลว a และ b เปนจริงตามขอใดตอไปนี้
1) a = 1, b = -3 2) a = 1, b = 3    3) a = -1, b = -3 *4) a = -1, b = 3
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11. ถา f เปนฟงกชันซ่ึงมีกราฟผานจุด (0, 2) และ f′(x) = 3x2 - 12x + 9 แลวคาสูงสุดสัมพัทธของ f เทากับ
ขอใดตอไปนี้

    1) 2 2) 3    *3) 6 4) 8
12. ให  F(x) = f(g(x))  ถา g(x) = x3 + 2x + 2 และ ∫ F(x)dx = 5x3 + 2x + c แลวคาของ f′(5) เทากับ   

ขอใดตอไปนี้
    *1) 6 2) 5    3) 4 4) 3
13. กําหนดให f(x) = x3 + cx2 - 9x เมื่อ c เปนจํานวนจริง ถาคาวิกฤตคาหนึ่งของ f คือ 1 แลว f เปนฟงกชัน

ลดในเซตใดตอไปนี้
    *1) (-3, 1) 2) (-∞, -3)U (1, ∞)

3) (-1, 4) 4) (-∞, -1)U (4, ∞)
14. ให F เปนปฏิยานุพันธของ f โดยที่ f(x) = 3x2 - 6x + 3 ถา F(0) = -1 และ F มีคาสูงสุดสัมบูรณในชวง  

[0, 2] ท่ีจุด x = c แลว F(c) มีคาเทากับขอใดตอไปนี้
    1) -1 2) 0    *3) 1 4) 2
15. กําหนดให f เปนฟงกชันท่ีอนุพันธ และ g(x) = (x + 1)f(x) ถา ∫ g(x)dx = x2 - x + c แลว f′(1) มีคาเทา

กับขอใดตอไปนี้
    *1) 4

3 2) 4
5     3) 2

3 4) 2
5

16. ถา f(x) = 









≤
≤<

>

0     x เมื่อ      0  
1  x  0    เมื่อ    1 x 

1     x เมื่อ      x

 

 2

-

แลว )f(xlim 2

0x
 

-→
 + 





+
→

2 x 
1) -f(x lim   

+1x
 เทากับขอใดตอไปนี้

*1) - 3
4 2) -1 3) 0 4) 3

1

17. ให f(x) = x3 - x2 + g(x) และ f′(2) = f(2) = 2 แลว 






f
g ′(2) มีคาเทากับขอใดตอไปนี้

*1) -2 2) 2
1 3) 0 4) 2

18. กําหนดให f(x) = ax3 - 4x2 + 1 เมื่อ a เปนคาคงตัว และ g(x) = 









=

<

>
′

1     x เมื่อ     0 
1     x เมื่อ   (x)f
1     x เมื่อ   f(x)

 

 

ถา g(x) มีลิมิตท่ี 1 แลว a เทากับขอใดตอไปนี้

1) 0 *2) 2
5 3) 3

8 4) 3
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19. ถาเสนโคง y = f(x) ผานจุด (0, 1) และ (4, c) เมื่อ c เปนจํานวนจริง และความชันของเสนโคงน้ีท่ีจุด     
(x, y) ใดๆ มีคาเทากับ x  - 1 แลว c มีคาเทากับขอใดตอไปนี้

1) 3
4 *2) 3

7 3) 8 4) 9

20. ให f(x) = x2 - c โดยที่ c เปนคาคงตัวซ่ึง c ≥ 4 ถาพ้ืนท่ีท่ีปดลอมดวยเสนโคง y = f(x) จาก x = -2 ถึง
x = 1 เทากับ 24 ตารางหนวย แลว c มีคาเทาใด (ตอบ 9)

21.  

1x
lim
→ 1 x 

2  3 x2

-
-+  มีคาเทากับเทาใด (ตอบ 0.5)

22. กําหนดให f(x) = ax3 + bx เมื่อ a และ b เปนจํานวนจริง และ f มีคาต่ําสุดสัมพัทธเทากับ -2 ท่ีจุด x = 1
ถา g(x) = x3 + f′(x) แลว g เปนฟงกชันลดในชวงใดตอไปนี้
1) (0, 2) 2) (-3, -1) 3) (-1, 1) *4) (-2, 0)

23. กําหนดให f(x) = ax3 + bx2 + 2x - 2 เมื่อ a และ b เปนจํานวนจริง ถา f′(1) = 5  และ f″(0) = -12
แลว ∫ ′′′ + dx(x)f  (x)f )(  เทากับขอใดตอไปนี้

*1) 5x3 + 9x2 - 10x + c 2) 5x3 + 9x2 + 10x + c
3) 5x3 - 9x2 + 10x + c 4) 5x3 - 9x2 - 10x + c

24. ให f เปนฟงกชัน ซ่ึงอนุพันธของ f เปนฟงกชันตอเนื่องบนชวงปด [0, 1] และ g(x) = 
1  x

f(x)
4 +

ถา f(1) = f′(1) = 1 และ f(0) = f′(0) = -2 แลว ∫ ′′1
0

(x)dxg  เทากับขอใดตอไปนี้

1) - 2
5 2) - 2

1 *3) 2
3 4) 2

7

25. ถาเสนตรง x = a แบงครึ่งพ้ืนท่ีท่ีปดลอมดวยเสนโคง y = 2x  จาก x = 0 ถึง x = 8 แลว a3 มีคา
เทาใด (ตอบ 128)

26. กําหนดให f(x) = 






=

≠

1   x เมื่อ       2  
1   x เมื่อ    1 x 

1
-  และ g(x) = x3 + x - 2 ถา h(x) = f(x)g(x) แลวขอใดตอไปนีถู้ก

1) h ตอเนื่องท่ีจุด x = 1 และ  

1x
lim
→

h(x) = 0 2) h ตอเนื่องท่ีจุด x = 1 และ  

1x
lim
→

h(x) = 4

3) h ไมตอเนื่องท่ีจุด x = 1 และ  

1x
lim
→

h(x) = 0 *4) h ไมตอเนื่องท่ีจุด x = 1 และ  

1x
lim
→

h(x) = 4

27. กําหนดให g เปนฟงกชันซ่ึงมีอนุพันธท่ีทุกจุด x > 0 และ g′(3) = 3 จํานวนเต็มบวก n ท่ีทําให
g(xn + 2x)   = 4x3 + 6x2 + 31 คือจํานวนในขอใดตอไปนี้
1) 5 *2) 6 3) 7 4) 8

28. ให f เปนฟงกชันพหุนามกําลังสาม ซ่ึงมีคาสูงสุดสัมพัทธเทากับสามเทาของคาต่ําสุดสัมพัทธ และ f(0) = 2
ถา f มีคาสูงสุดสัมพัทธท่ี x = -1 และมีคาต่ําสุดสัมพัทธท่ี x = 1 แลว f(4) เทากับขอใดตอไปนี้
1) -28 2) -24 3) 24 *4) 28
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29. กําหนดใหเสนโคง y = f(x) ผานจุด (1, 0) และมีความชันท่ีจุด (x, y) ใดๆ เปน 3x2 - 4x + 2x
2  ถา (a, b)

เปนจุดตัดระหวางเสนโคงน้ีกับเสนตรง x - 2 = 0 แลว a + b มีคาเทากับขอใดตอไปนี้

1) - 2
3 2) 2 3) 2

7 *4) 4

30. ถา a คือจํานวนจริงท่ีทําใหพ้ืนท่ีท่ีปดลอมดวยเสนโคง y = a2x2 + 4ax + 10 จาก x = 0 ถึง x = 1        
มีคานอยท่ีสุด แลวพ้ืนท่ีท่ีไดเทากับเทาใด (ตอบ 7)

31. ให f(x) = 














=

+

<

>

4     x เมื่อ              b    x

4     x เมื่อ           2  x   

4     x เมื่อ   2)a  x4)( (x 

2

 

 

-

-

-

โดยที่ a, b เปนจํานวนจริง ถา f ตอเนื่องท่ีจุด x = 4 แลว f 





 + 16

b  a  เทากับขอใดตอไปนี้

1) -16 *2) -14 3) 14 4) 16
32. กําหนดให f(x) =  r3x +  ถา g เปนฟงกชันซ่ึง (fog)(x) = x2 + 1 ทุก x ∈ R แลว f′(1) + g′(1) มีคา

เทากับขอใดตอไปนี้
*1) 12

41 2) 12
35 3) 4

33 4) 4
39

33. กําหนดให g(x) = x2f(x) ถา f′(x) = 2x + 3 และ g″(1) = 0 แลว f(4) มีคาเทากับขอใดตอไปนี้
1) 0 2) 11 *3) 13 4) 28

34. กําหนดใหกราฟของ y = f(x) เปนเสนโคงท่ีอยูเหนือแกน X และมีความชันของเสนสัมผัสเสนโคงท่ีจุด (x, y)
ใดๆ เทากับ 6x + 2b เมื่อ b เปนจํานวนจริง ถาพ้ืนท่ีท่ีปดลอมดวยเสนโคงน้ีจาก x = 0 ถึง x = 2 เทากับ
สองเทาของพ้ืนท่ีท่ีปดลอมดวยเสนโคงน้ีจาก x = 0 ถึง x = 1 แลว f มีคาต่ําสุดสัมพัทธท่ีจุด x ในขอใด  
ตอไปนี้
1) x = 2 *2) x = 1 3) x = 0 4) x = -1

35. ให b เปนจํานวนจริง และกําหนดให f(x) = 




 +

<

≤≤

0   x เมื่อ    1    

  b x 0  เมื่อ  1  3x

   

2

ถา ∫
b
2

f(x)dx 

-
 = 12 แลว b มีคาเทากับเทาใด (ตอบ 2)

36. กําหนดให a > 0

f(x) = 








+
+

≥

<

a    x เมื่อ    x
1 x 

a    x เมื่อ   2 x 
x  

และ g(x) = x2 ถา 
+→ax

lim (fog)( x ) - f)(x)(glim o
ax -→

 = 2)a(a
11
+  แลว a มีคาเทากับขอใดตอไปนี้

1) 1 *2) 3 3) 5 4) 9
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37. กําหนดให f(x) = x2 - 6x + c โดยที่ c เปนจํานวนจริง ถา a และ b เปนรากของสมการ f(x) = 0 และ                        
3a + 2b = 20 แลว f′(c) มีคาเทากับขอใด

*1) -38 2) -26 3) 26 4) 38
38. กําหนดให f(x) = x2 - 2 | x | และ g(x) = x2 + 1 แลว (gof)′(-3) + (fog)′(3) เทากับขอใด

1) -132 2) -84 *3) 84 4) 132
39. กําหนดให f ″(x) = ax เมื่อ a เปนคาคงตัว ถาเสนตรง 2x + y - 6 = 0 สัมผัสกับกราฟของ f ท่ีจุด (1, 4) 

และ f(0) = 8 แลว ∫
1

0
f(x)dx  เทากับขอใด

1) 4
22 *2) 4

23 3) 4
42 4) 4

43

40. กําหนดให f และ g เปนฟงกชันตอเนื่องท่ีจุด x = 4 และ g(x) = 












=

≠
















4    x เมื่อ         kx 4  

4    x เมื่อ   
2  x

4 x f(x)

2

 

-
-

-

โดยที่ k เปนคาคงตัว ถากราฟของ f ตัดเสนตรง y = x + 1 ท่ีจุดซ่ึง x = 4 แลว k อยูในชวงใดตอไปนี้
1) (-3, -1) *2) (-2, 0) 3) (-1, 1) 4) (0, 2)

41.
0x

lim
→ 3x

1








+++ ) x  x)(1 (1  ) x  x)(1 (1   x 1  x 1 22 ----- -  มีคาเทากับขอใดตอไปนี้

1) 0 2) 4
1 *3) 2

1 4) 1

42. ในการจัดไปทัศนศึกษาครั้งหนึ่ง ผูจัดคิดคาบริการเปนเงื่อนไขดังน้ี
ถามีผูรวมเดินทาง 50 คน ผูจัดจะคิดคาบริการอัตราหนึ่ง
ถามีผูรวมเดินทาง 51 คน คาบริการจะลดลงคนละ 2 บาท
ถามีผูรวมเดินทาง 52 คน คาบริการจะลดลงคนละ 4 บาท
ถามีผูรวมเดินทาง 53 คน คาบริการจะลดลงคนละ 6 บาท
เปนเชนนี้เรื่อยไป ปรากฏวา ถามีผูรวมเดินทาง 90 คน แลวจะเก็บคาบริการไดมากท่ีสุด ถามีผูรวมเดินทาง 
100 คน จะเก็บคาบริการไดท้ังหมดเปนเงินเทากับขอใดตอไปนี้

*1) 16,000 บาท 2) 16,200 บาท 3) 16,400 บาท 4) 16,600 บาท

43. กําหนดให f เปนฟงกชัน ซ่ึง f″(x) = 2x + 1 ถาคาสูงสุดสัมพัทธของ f เทากับ 2
1  ท่ี x = -1 แลวคาต่ําสุด

สัมพัทธของ f เทากับขอใดตอไปนี้
1) -1 2) - 3

1 3) 0 *4) 3
1

44. กําหนดให A เปนบริเวณในระนาบ XY ซ่ึงปดลอมดวยพาราโบลา y = x2 - 7 แกน X จาก x = 0 ถึง     
x = a เมื่อ a เปนคงคงตัว ถาพ้ืนท่ีของบริเวณ A สวนท่ีอยูเหนือแกน X มากกวาพ้ืนท่ีของบริเวณ A สวนท่ี
อยูใตแกน X เทากับ 2a ตารางหนวย แลว a คือจํานวนในขอใดตอไปนี้
1) 2 3 *2) 3 3 3) 5 4) 7
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45. ถาความชันของเสนโคง y = f(x) ท่ีจุด (x, y) ใดๆ เทากับ x2 - 3x + 2 และ ∫
2
0

f(x)dx  = 4 แลว        

จุด (x, y) ในขอใดตอไปนี้อยูบนเสนโคง y = f(x)

*1) 







3
4 0,  2) 








3
4 0,   - 3) 








4
13 1,  4) 








4
13 1,   -

46. กําหนดให เสนตรง y = -6x - 5 สัมผัสเสนโคง y = f(x) ท่ีจุด x = -1 ถา f(x) = ax3 + bx2 - 3
เมื่อ a, b เปนจํานวนจริงแลว คาสูงสุดสัมพัทธของ f เทากับเทาใด (ตอบ 5)

47. กําหนดให f(x) = |x2 + 4x| และ g(x) = |x2 - 16| ถา a, b เปนคําตอบท้ังสองของสมการ f(x) = g(x)

แลว 
ax

lim
→ g(x)

f(x)  + 
bx

lim
→ g(x)

f(x)  เทากับขอใดตอไปนี้

*1) 2
3 2) 6

5 3) 2
1 4) 3

1

48. กําหนดให g เปนฟงกชันพหุนาม และ  f(x) = xg(x)   

ถา  f ′(x) = 4x3 + 9x2  และ  f(0) = 0  แลว dx
d










+ 1) g(x 
f(x)  ท่ีจุด x = -2 มีคาเทากับขอใด

*1) -4 2) -2 3) 2 4) 4
49. กําหนดให a, b เปนจํานวนจริง และ  f(x) = x3 + ax2 + bx + 1

ถา  f ′(1) = 15  และ  ∫
1
0

f(x)dx  = 12
55   แลว f(1) มีคาเทากับขอใด

1) 9 *2) 10 3) 11 4) 12
50. กําหนดให  f(x) = x2 - 1  พิจารณาขอความตอไปนี้

ก. ∫
1

1
f(x)dx

-
 = 3

4

ข. พ้ืนท่ีท่ีปดลอมดวยเสนโคง  y = f(x) จาก  x = -1  ถึง  x = 1  เทากับ 3
4  ตารางหนวย

ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด *3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

51. กําหนด พจนท่ี n ของลําดับสองลําดับดังน้ี
an =

)n  ...  3  2 3(1
n)  ...  3  2 n(1

2222 ++++

++++

bn =
1  n  2 n
1  3n  2  3n

++

++

-
-

∞→n
lim  (an + bn) มีคาเทากับขอใดตอไปนี้

1) 1 + 
3

1 2) 1 + 3 *3) 2
1  + 

3
1 4) 2

1  + 3
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52. กําหนดให f (x) =






=

≠
0   x เมื่อ     1 
0   x เมื่อ    x

1 

และ g(x) = 1 x 
1
-

พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. f og ตอเนื่องท่ี x = 0 ข. 






′ 2

1f  -  = 





′ 2
1g

ขอใดถูก
*1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

53. เมื่อพิจารณากราฟของฟงกชัน
f (x) = 4

1 x4 - 3
2 x3 - 2

1 x2 + 2x - 3
1

พบวา กราฟของ f มีจุดวิกฤต (c, f(c)) ซ่ึง c > 0 เปนจํานวน a จุด และกราฟของ f ตดัแกน X เปนจํานวน
b จุด
ขอใดถูก
1) a = 1 ,  b = 2 2) a = 1 ,  b = 4 *3) a = 2 ,  b = 2 4) a = 2 ,  b = 4

54. กําหนดให f เปนฟงกชันซ่ึงหาอนุพันธไดท่ีทุกจุด และ h(x) = x3 + 1  ถา a เปนจํานวนจริง ซ่ึง
(h of )(a)  =  9 ,  (h of )′(a)  =  0 ,  (h of )″(a)  =  -1  แลว

ขอใดถูก
1) f มีคาสูงสุดสัมพัทธท่ีจุด a และมีคาเทากับ 1 *2) f มีคาสูงสุดสัมพัทธท่ีจุด a และมีคาเทากับ 2
3) f มีคาต่ําสุดสัมพัทธท่ีจุด a และมีคาเทากับ 1 4) f มีคาต่ําสุดสัมพัทธท่ีจุด a และมีคาเทากับ 2

55. กําหนดให f เปนฟงกชันพหุนามกําลังสาม ซ่ึง  f (0) = 1 = f (1)  ถา  f ′(0) = 1  และ  ∫
1

1
f(x)dx

-
 = 6

แลว f (-1) มีคาเทากับขอใด
1) -7 2) -1 *3) 13 4) 15

56. กําหนดให f(x) = 3x + 1 และ (fog)′(x) = 3x2 + 1 ถา g(0) = 1 แลว ∫
1
0

g(x)dx  มีคาเทากับเทาใด

(ตอบ 1.25)
57. ถา f(x) และ g(x) เปนฟงกชันซ่ึงหาอนุพันธได และมีสมบัติดังน้ี

f′(g(x)) =
(x)g
1
′

และ f(g(0)) = 5

แลวคาของ f(g(2)) เทากับขอใดตอไปนี้
1) 1 2) 3 3) 5 *4) 7
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58. กําหนดให  y = f(x)  เปนฟงกชันพหนุามซ่ึงมคีาต่าํสดุสมัพัทธเทากับ 3 ท่ีจุด x = 2 และมเีสนตรง 3x + y - 7 = 0

เปนเสนสัมผัสกราฟที่จุด (1, 4)  ถา g(x) = x2f(x) แลวคาของ ∫ ′′
2

1
(x)dxg  เทากับขอใด

1) 5 *2) 7 3) 8 4) 10

59. ถา f(x) = 






+++

+

≤≤
≤≤

2  2n  x  1  2n  เมื่อ  1  n
12n  x  2n  เมื่อ  n x -

  โดยที่ n = 0, 1, 2, ..., 9

แลวคาของ ∫
20

0
f(x)dx  เทากับขอใด

*1) 105 2) 115 3) 125 4) 135
60. พิจารณาขอความตอไปนี้

ก. ถา f และ g เปนฟงกชันซ่ึง  

+0h
lim
→

h
f(x)h)f(x -+   =   

0h
lim

-→
h

f(x) h)f(x -+   =  g(x)

แลว g(x) = f′(x)
ข. ถา f เปนฟงกชันซ่ึง f(x) > 0 สําหรับทุกๆ จํานวนจริง x และ f′(a) ≠ 0 แลว ความชันของเสน

สัมผัสกราฟของฟงกชัน y = f(x)
1  ท่ีจุด a คือ 

(a)f
1
′

ขอใดถูก
1) ก. และ ข. ถูก *2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

61. คาของ ∫
2

2
2 dx x 4

-
-  อยูในชวงใด

1) (3.1,  3.2) 2) (3.2,  3.3) 3) (6.1,  6.2) *4) (6.2,  6.3)

62. กําหนดให  f(x) = 




>

≤

0   x เมื่อ  0

0   x เมื่อ  1

พิจารณาขอความตอไปนี้
ก.

-0x
lim
→

(fof)(x) = 0

ข.
+→0x

lim (fof)(x) = 1

ขอใดถูก
*1) ก. และ ข. ถูก 2) ก. ถูก และ ข. ผิด 3) ก. ผิด และ ข. ถูก 4) ก. และ ข. ผิด

63. ถาความชันของเสนสัมผัสเสนโคง y = f(x) ท่ีจุด (x, y) ใดๆ เปน 2x - 4 และ f มีคาต่ําสุดสัมพัทธเทากับ
10 หนวย แลวพ้ืนท่ีท่ีปดลอมดวยกราฟของ y = f(x) แกน X  จาก x = 0 ถึง x = 3 เทากับขอใด

*1) 33 2) 36 3) 39 4) 42
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64. กําหนดให f(x) = 












≥

<≤

<

1     x เมื่อ3x       

1  x  0    เมื่อ   1 2x 

0     x เมื่อ       x

 

 

 

 2

-

ถา 
-0x

lim
→

 f(x2) + 
-0x

lim
→

 f(1 - x)  เทากับขอใดตอไปนี้

1) 0 2) 1 *3) 2 4) 3
65. ถา P(x) เปนพหุนามดีกรีสาม ซ่ึงมี 1, 2, 3 เปนคําตอบของสมการ P(x) = 0 และ P(4) = 5 แลว P′(1) มีคา

เทากับขอใดตอไปนี้
1) - 7

6 2) - 6
5 3) 5

4 *4) 3
5

66. กําหนดให กราฟของ y = f(x) มีความชันท่ีจุด (x, y) ใดๆ เปน 2x + 3 และ f มีคาต่ําสุดสัมพัทธเทากับ -3
พ้ืนท่ีอาณาบริเวณท่ีปดลอมดวยกราฟของ y = f(x) แกน X เสนตรง x = -1 และเสนตรง x = 0 เทากับ
ขอใดตอไปนี้
1) 3

7  ตารางหนวย *2) 3
8  ตารางหนวย 3) 9 ตารางหนวย 4) 12 ตารางหนวย
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ระบบนิเวศ 
 
 ระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงสิ่งแวดลอมมีท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต 
 Biosphere คือ โลกของสิ่งมีชีวิต เปนระบบนิเวศที่ใหญท่ีสุด ประกอบดวยระบบนิเวศตางๆ ในระบบนิเวศ 
(Ecosystem) ประกอบดวยกลุมสิ่งมีชีวิต (Community) และสิ่งมีชีวิต (Organism) ชนิดเดียวกันท่ีอาศัยอยู
รวมกันเรียกวา ประชากร (Population) 

Organism → Population → Community → Ecosystem → Biosphere 
 ชีวนิเวศ (Biome) หมายถึง ระบบนิเวศที่แบงตามเขตภูมิศาสตร มีองคประกอบที่สําคัญ 2 สวน คือ
องคประกอบทางกายภาพหรือองคประกอบที่ไมมีชีวิต เชน แสง ดิน น้ํา อุณหภูมิ และองคประกอบทางชีวภาพ
หรือองคประกอบที่มีชีวิต ไดแก คน พืช มอส เห็ด รา ท่ีอาศัยอยูรวมกันในระบบนิเวศ องคประกอบทั้ง 2 มี
ความสัมพันธกัน ไบโอมแบงตามเขตภูมิศาสตร เชน ไบโอมปาดิบช้ืน ไบโอมทะเลทราย ไบโอมปาสน 

ระบบนิเวศ (Ecosystem)  =  กลุมสิ่งมีชีวิต (Community) + แหลงท่ีอยู (Habitat) 
 กลุมสิ่งมีชีวิต (Community) หมายถึง สิ่งมีชีวิตตั้งแต 2 ชนิด (Species) มาอยูรวมกันเปนกลุมตางจาก
ประชากร (Population) หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวอาศัยอยูรวมกัน 
 สิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังนี้ 
 1. ผูผลิต (Producer) เปนสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถสรางอาหารได (Autotroph) โดยกระบวนการสังเคราะห  
ดวยแสง เชน พืช สาหราย หรือสังเคราะหเคมี เชน แบคทีเรียสีเขียว 
 2. ผูบริโภค (Consumer) เปนสิ่งมีชีวิตท่ีไมสามารถสรางอาหาร (Heterotroph) ไดแก ผูบริโภคสัตว 
(Carnivore) ผูบริโภคพืช (Herbivore) ผูบริโภคพืชและสัตว (Omnivore) 
 3. ผูยอยสลายอินทรียสาร (Decomposer) เปนสิ่งมีชีวิตท่ีไมสามารถสรางอาหารได แตสามารถยอย
สลายอินทรียสารใหเปนอนินทรียสารใหเปนประโยชนแกพืช โดยการปลอยน้ํายอยมายอยสลายอินทรียสาร และ 
ผูยอยสลายอินทรียสารจะดูดซึมสารอาหารเขาสูเซลล 
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การถายทอดพลังงานและสารอาหารในระบบนิเวศ 
 ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานในระบบนิเวศ โดยพืชจะเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนพลังงานเคมีโดยกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง และพลังงานเคมีท่ีเกิดขึ้นจะถูกถายทอดในสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศผานทางหวงโซอาหาร
และสายใยอาหาร โดยการกินกันเปนทอดๆ แตพลังงานจะสามารถถายทอดไดเพียง 10% เทานั้น ดังน้ันอีก 90% 
จะถูกใชในกระบวนการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด บางสวนจะเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน และบางสวน
บริโภคไมได เชน เปลือก กระดูก ขน เล็บ 
 

ผูบริโภค
ลําดับสูงสุด
(10 Kcal)

ผูผลิต
(10000 Kcal)

ผูบริโภคลําดับที่ 1
(1000 Kcal)

ผูบริโภคลําดับที่ 2
(100 Kcal)

  
 
 ในการถายทอดพลังงานจะมีการถายทอดสารอาหารถึงผูบริโภคลําดับสูงสุด สารอาหารถูกสะสมในสิ่งมีชีวิต 
ในรูปของอินทรียสารและเมื่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตายจะเกิดการยอยสลายโดยจุลินทรียไดเปนสารอนินทรีย
หมุนเวียนกลับไปยังผูผลิต แตพลังงานไมสามารถหมุนเวียนได โดยมีผูยอยสลายอินทรียสารเปนผูรับพลังงาน   
ขั้นสุดทาย 
 

ผูยอยสลายอินทรียสาร

ผูบริโภคผูผลิต

สารอนินทรีย
การเคลื่อนที่ของสารอาหาร
การเคลื่อนที่ของพลังงาน  
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พีระมิดทางนิเวศวิทยา (Ecological Pyramid) 
 การเขียนพีระมิดเพ่ือแสดงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแตละลําดับขั้นของหวงโซอาหาร โดยเริ่มจากผูผลิต
จนกระท่ังผูบริโภคสูงสุด 
 1. พีระมิดจํานวน (Pyramid of numbers) เปนพีระมิดท่ีใชจํานวนของสิ่งมีชีวิตของหวงโซอาหาร พีระมิด
จํานวนเปนแบบฐานกวางหรือฐานแคบไดขึ้นอยูกับหวงโซอาหาร 
 

นกกระจาบ 3 ตัว/ตารางเมตร
เพลี้ย 50 ตัว/ตารางเมตร
กุหลาบ 1 ตน/ตารางเมตร

งู 1 ตัว/ตารางเมตร
หนูนา 5 ตัว/ตารางเมตร
ตนขาว 400 ตน/ตารางเมตร  

 
 2. พีระมิดมวลชีวภาพ (Pyramid of Biomass) เปนพีระมิดท่ีใชมวลชีวภาพหรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตในรูป
ของน้ําหนักแหง พีระมิดมวลเปนแบบฐานกวางหรือฐานแคบไดขึ้นกับหวงโซอาหาร 
 

นกกระจาบ 200 กรัม/ตารางเมตร
เพลี้ย 20 กรัม/ตารางเมตร
กุหลาบ 500 กรัม/ตารางเมตร

งู 1000 กรัม/ตารางเมตร
หนูนา 400 กรัม/ตารางเมตร
ตนขาว 100 กรัม/ตารางเมตร  

 
 3. พีระมิดของพลังงาน (Pyramid of Energy) เปนพีระมิดท่ีใชพลังงานท่ีถายทอดในสิ่งมีชีวิตแตละลําดับขั้น
ของหวงโซอาหารท่ีถายทอดไดเพียง 10% รูปพีระมิดชนิดน้ีจึงมีลักษณะฐานกวางอยางเดียว 
 

คน 100 Kcal/ตารางเมตร/ป
วัว 1000 Kcal/ตารางเมตร/ป
หญา 10000 Kcal/ตารางเมตร/ป  
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ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยทางกายภาพ 
 1. อุณหภูมิ มีผลตอสิ่งมีชีวิตดานตางๆ ดังน้ี 
  1.1 ปฏิกิริยาเคมีในรางกายของสิ่งมีชีวิตมีเอนไซมเปนตัวควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยา โดยปกติ
อุณหภูมิท่ีเหมาะแกการทํางานของเอนไซมจะอยูระหวาง 25-40 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิสูงเอนไซมซ่ึงเปน 
สารโปรตีนจะเสียสภาพ ทําใหการเกิดปฏิกิริยาลดลง 
  1.2 เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา รางกายของสิ่งมีชีวิตมีกลไกในการปรับอุณหภูมิ เชน สัตวเลือดอุน 
จะมีการปรับอุณหภูมิรางกายใหคงท่ี 
  1.3 พฤติกรรมการอพยพ (Migration) เชน นกปากหางอพยพมาจากเขตหนาวมาไทย ซ่ึงเปนเขตท่ี
อบอุน 
  1.4 ปริมาณ O2 ท่ีละลายในน้ําจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทําใหสิ่งมีชีวิตในน้ําลดลง  
 2. แสงมีผลตอสิ่งมีชีวิตดานตางๆ ดังนี้ 
  2.1 การสังเคราะหดวยแสงของพืชมากขึ้นถาแสงมีความเขมมาก จึงเกิดการสรางอาหารมาก 
  2.2 พฤติกรรมการดํารงชีวิต สิ่งมีชีวิตบางชนิดออกหากินในเวลากลางวัน บางชนิดออกหากินเวลา
กลางคืน เชน นกเคาแมว คางคาว ผีเสื้อกลางคืน 
  2.3 การหุบบานของดอกไม เชน ดอกบัวจะบานในเวลาเชา  
 3. น้ําและความชื้นมีผลตอสิ่งมีชีวิตดานตางๆ ดังนี้ 
  3.1 การแพรกระจายพันธุพืช เชน เขตท่ีมีความช้ืนสูงจะมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากกวาเขต
แหงแลง 
  3.2 ปฏิกิริยาเคมี เชน ปฏิกิริยาการยอยอาหารตองใชน้ํา  
 4. ดินมีผลตอสิ่งมีชีวิตดานตางๆ ดังนี้ 
  4.1 แหลงแรธาตุอาหารของพืช ทําใหพืชเจริญเติบโต 
  4.2 แหลงท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต 
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ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยทางชีวภาพ 
 การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตองมีความสัมพันธกันในหลายลักษณะ เชน ภาวะที่สิ่งมีชีวิตได
ประโยชนรวมกัน ไดแก ภาวะพ่ึงพากัน ภาวะการไดประโยชนรวมกัน ใชเครื่องหมาย +/+ ภาวะที่มีฝายหนึ่งได
ประโยชนอีกฝายเสียประโยชน ไดแก ภาวะปรสิต ภาวะการลาเหย่ือ ใชเครื่องหมาย +/- ภาวะที่มีผูไดประโยชน
ฝายเดียวอีกฝายไมเสียประโยชน ไดแก ภาวะอิงอาศัย ใชเครื่องหมาย +/0 ภาวะที่เสียประโยชนท้ัง 2 ฝาย    
ไดแก ภาวะการแกงแยงแขงขัน ใชเครื่องหมาย -/- 
 

ชื่อภาวะ สัญลักษณ ความหมาย ตัวอยาง 
ภาวะพ่ึงพากัน 
(Mutualism) 

+/+ ไดประโยชนรวมกัน ถา
แยกกันจะไมสามารถ
ดํารงชีวิตได หรือไดแต
ไมดี 

ไลเคนส (รา-สาหราย), โพรโทซัวในลําไสปลวก,
โพรติสตท่ีสังเคราะหดวยแสงไดกับไฮดรา, แบคทีเรีย
ในลําไสใหญของคนชวยสังเคราะหวิตามิน K และ 
B12, แบคทีเรียไรโซเบียมท่ีรากพืชตระกูลถั่ว, ปลา
การตูนกับดอกไมทะเล  

ภาวะการได 
ประโยชนรวมกัน 

(Protocooperation) 

+/+ ไดประโยชนร วม กัน 
เมื่อแยกกันยังสามารถ
ดํารงชีวิตได 

ดอกไมกับแมลง, มดกับเพลี้ย, ปูเสฉวนกับ
ดอกไมทะเล, นกเอี้ยงบนหลังควาย, เพลี้ยกับมดดํา 
  

ภาวะอิงอาศัย 
(Commensalism) 

+/0 ฝายหนึ่งไดประโยชน 
อีกฝายไมไดหรือไมเสีย
ประโยชน 

กลวยไม หรือชายผาสีดา หรือเฟนเกาะบนตนไม,
เหาฉลามกับปลาฉลาม 
  

ภาวะปรสิต 
(Parasitism) 

+/- ฝายหนึ่งไดประโยชน
(Parasite) อีกฝายหนึ่ง
เสียประโยชน (Host)

พยาธิตางๆ กับ Host, กาฝากบนตนไม, เห็บบน
ตัวสุนัข 
 
  

ภาวะการลาเหย่ือ 
(Predation) 

+/- ฝายหนึ่งไดประโยชน 
(Predator) อีกฝายหนึ่ง
เสียประโยชน (Prey)

วัวกินหญา, เสือกินกวาง, งูกินกบ, กบกินแมลง 
 
  

ภาวะแกงแยงแขงขัน 
(Competition) 

-/- ท้ัง 2 ฝายเสียประโยชน ตนไมท่ีอยูใกลกันแยงปจจัยในการดํารงชีวิต, ปลา
ฝูงหนึ่งแยงเหยื่อช้ินเดียวกัน, เสือ สิงโตแยงอาหาร 
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การปรับตัว (Adaptation) 
 การปรับตัวเปนคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตเพ่ือดํารงเผาพันธุ การปรับตัวมี 3 แบบ 
 1. การปรับตัวทางดานโครงสราง เปนการปรับโครงสรางของรางกายใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม เชน 
  1.1 หมีขั้วโลกหรือสัตวในเขตหนาวมีขนยาวปกคลุม และมีช้ันไขมันใตผิวหนังปองกันความหนาว 
  1.2 จระเขผิวลําตัวเปนเกล็ด ปองกันการสูญเสียน้ําออกจากรางกาย 
  1.3 โกงกางและพืชปาชายเลน มีใบอวบน้ําเพ่ือเก็บน้ําจืดใชในการดํารงชีวิตและผลของพืชปาชายเลน
งอกตั้งแตอยูบนตนเพ่ือปองน้ําพัดพาเมล็ด 
  1.4 ผักตบชวา มีกระเปาะเก็บอากาศ ชวยใหลอยน้ําได 
 2. การปรับตัวทางดานสรีระ เปนการปรับระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ภายในรางกายใหเหมาะกับ
สภาพแวดลอม 
  2.1 การขับเหงื่อเพ่ือลดอุณหภูมิรางกาย 
  2.2 สัตวเลือดอุนมีการผลิตฮอรโมนเพศท่ีเก่ียวกับการสืบพันธุเพ่ิมขึ้น เมื่อปริมาณแสงตอวันลดลง 
และเริ่มผสมพันธุในฤดูใบไมรวง 
  2.3 หนูแกงการู เปนสัตวท่ีอาศัยในทะเลทรายในทวีปอเมริกา จะกินอาหารเปนเมล็ดพืชท่ีแหงและไม
ดื่มน้ําเลย แตไดน้ําจากกระบวนการเมแทบอลิซึม 
 3. การปรับตัวทางดานพฤติกรรม เปนการปรับดานลักษณะนิสัยเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
  3.1 สัตวทะเลทรายออกหากินในเวลากลางคืน 
  3.2 การอพยพยายถิ่นฐานของนกจากเขตหนาวมาเขตอบอุน 
  3.3 สัตวปากินดินโปงท่ีมีแรธาตุอาหารท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 
 
วัฏจักรสาร 
 ในรางกายของสิ่งมีชีวิตประกอบดวยธาตุตางๆ เชน O, C, H, N, Ca, P, S ซ่ึงอยูในรูปของสารอินทรีย
และสารอนินทรีย สามารถพบธาตุตางๆ เหลานี้ในสิ่งแวดลอมดวย แสดงวามีการหมุนเวียนสารระหวางสิ่งแวดลอม
และสิ่งมีชีวิตเปนวัฏจักร  
 วัฏจักรคารบอน 
 คารบอนเปนธาตุท่ีพบในสารอินทรียทุกชนิด และหมุนเวียนผานกระบวนการหายใจและการสังเคราะหดวย
แสงในรูปแกส CO2   

การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ

OH2

2O

2CO

6126 OHC

OH2

2O   
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 วัฏจักรไนโตรเจน 
 ไนโตรเจนเปนธาตุท่ีเปนองคประกอบของโปรตีนในสิ่งมีชีวิต โดยมีการหมุนเวียนผานพืช สัตว และจุลินทรีย  

  
 วัฏจักรฟอสฟอรัส 
 ฟอสฟอรัสเปนธาตุท่ีเปนองคประกอบของกระดูก ฟนและสารพันธุกรรม และไมพบการหมุนเวียนสูบรรยากาศ  
 วัฏจักรน้ํา 
 น้ําเปนสารที่มีมากในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ความสําคัญของน้ําในสิ่งมีชีวิต เชน น้ําชวยลําเลียงสารตางๆ เปน
ตัวกลางในการทําปฏิกิริยา รักษาสมดุลของอุณหภูมิ 
 
ประชากร 
 ประชากร หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันท่ีอาศัยอยูในบริเวณเดียวกันในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
    ความหนาแนนของประชากร = A

N  

   N = จํานวนประชากร A = พ้ืนท่ีหรือปริมาตร  
 การแพรกระจายประชากร 
 สิ่งมีชีวิตมีการกระจายตัวบริเวณตางๆ เน่ืองจากสิ่งแวดลอม ไดแก สิ่งแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ 
 ปจจัยทางกายภาพ เชน ความสูงจากระดับน้ําทะเล อุณหภูมิ แสง ความช้ืน และกรด-เบส 
 ปจจัยทางชีวภาพ เชน สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูรวมกันท่ีมีการแกงแยงแขงขัน แยงปจจัยในการดํารงชีวิต  
 ขนาดของประชากร  

การอพยพออก

ขนาดประชากร

การอพยพเขา

การเกิด การตาย
+

+ -
-
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โครงสรางประชากรของมนุษย  

เพศชาย เพศชาย เพศชาย เพศชาย

ก. ข. ค. ง.

อายุแรกเกิด-14 ป อายุ 15-44 ป อายุ 45 ปขึ้นไป

เพศหญิง เพศหญิง เพศหญิง เพศหญิง

  
 แบบ ก ฐานกวาง ยอดแหลม แสดงวาประชากรเพ่ิมขึ้นรวดเร็ว พบในกัวเตมาลา เคนยา ไนจีเรีย 
 แบบ ข รูปกรวย ปากแคบ แสดงวาประชากรเพ่ิมขึ้นชาๆ เชน อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา ไทย 
 แบบ ค ระฆังคว่ํา แสดงวาประชากรมีขนาดคงที่ เชน สเปน เดนมารก ออสเตรีย อิตาลี 
 แบบ ง รูปดอกบัวตูม แสดงวาประชากรลดลง เชน สิงคโปร เยอรมัน สวีเดน ฮังการี บัลกาเรีย 
 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยา 
 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ หมายถึง กลุมสิ่งมีชีวิตในที่ใดท่ีหนึ่งถูกแทนท่ีโดยกลุมใหมอยูเรื่อยๆ และจะหยุดลง
เมื่อมีกลุมสิ่งมีชีวิตกลุมสุดทาย มีผลทําใหสิ่งแวดลอมนั้นไมเปลี่ยนแปลงอีกตอไป เรียกกลุมสิ่งมีชีวิตท่ีคงตัวนี้วา 
กลุมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด (Climax Community) การเปลี่ยนแปลงแทนที่มี 2 แบบ 
 1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในบริเวณท่ีไมเคยมีสิ่งมีชีวิตอยูกอนเลย 
ตอมาจะมีกลุมสิ่งมีชีวิตปรากฏข้ึนพวกแรกเรียกกลุมสิ่งมีชีวิตนี้วา ผูบุกเบิกพวกแรก (Pioneer Species) และมี
การเปลี่ยนแปลงเปนลําดับขั้นจนกระทั่งถึงระยะขั้นสุด 
 ท่ีวาง → ไลเคน (Pioneer Species) → มอส ลิเวอรเวิรต → ไมพุม → ไมยืนตน → กลุมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด 
 2. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ เปนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ท่ีเกิดจากบริเวณท่ีมีสิ่งมีชีวิตขั้นสุด
จากการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมากอนแลวและถูกทําลาย จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ไดกลุมสิ่งมีชีวิต
ขั้นสุดแบบเดิม หรือเกิดสิ่งมีชีวิตใหมท่ีไมเคยพบในบริเวณนั้นมากอน เชน เกิดไฟไหมปา เกิดโรคระบาด ทําให
สิ่งมีชีวิตถูกทําลายระบบนิเวศเสียสมดุลจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ 
  กลุมสิ่งมีชีวิตบุกเบิกพวกแรก (Pioneer Species) เปนกลุมสิ่งมีชีวิตกลุมแรกๆ ท่ีสามารถเจริญใน
บริเวณท่ีไมเคยมีสิ่งมีชีวิตมากอนเลย สิ่งมีชีวิตเหลานี้มักจะมีขนาดเล็กเจริญเติบโตและขยายพันธุไดรวดเร็ว มี
ความเหมาะสมที่จะดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีทรัพยากรจํากัด เชน ความช้ืน แรธาตุ แสง สิ่งมีชีวิตท่ีเปน 
ผูบุกเบิก เชน ไลเคนส แบคทีเรีย 
  สังคมของสิ่งมีชีวิตขั้นสุด (Climax Community) เปนกลุมสิ่งมีชีวิตท่ีทําใหเกิดความสมดุลในระบบ
นิเวศมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก เชน สังคมปาในอุทยานแหงชาติหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี อุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
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คนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ในปจจุบันพบวา ประชากรมีมากขึ้นทําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติมาก ซ่ึงอาจจะทําใหระบบนิเวศใน
ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน ภาวะโลกรอน โอโซนในอากาศถูกทําลาย นํ้าเนาเสีย มีสารพิษตกคางในดิน 
 
ภาวะโลกรอน (Global Warming) 
 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศโลก มีการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมสูงขึ้นในอัตราแบบทวีคูณ 
เปรียบเสมือนโลกอยูในสภาวะเรือนกระจก (Greenhouse) ท่ีปลูกตนไมในเขตหนาวจะมีการเก็บกักความรอน 
ปรากฏการณเชนนี้เรียก ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ซ่ึงมีสาเหตุจากหลายประการ 
 1. ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงในยานพาหนะ 
โรงงานอุตสาหกรรม แกสคารบอนไดออกไซดและไอน้ําในบรรยากาศจะดูดกลืนความรอนของรังสีจากดวงอาทิตย 
ทําใหอุณหภูมิของบรรยากาศโลกสูงขึ้น 
 2. การตัดไมทําลายปา ทําใหเกิดการสะสมแกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศมากขึ้น เพราะแกส
คารบอนไดออกไซดไมถูกใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
 3. การทําลายโอโซนในบรรยากาศ (Ozone Depletion) ทําใหรังสีอัลตราไวโอเลตชนิด UVc สองผาน
มายังโลกมากท่ีสุด ซ่ึงรังสีน้ีมีอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมบนโลก เชน ทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง มะเร็งเรตินา 
เกิดตอกระจก ระบบภูมิคุมกันและสารพันธุกรรมถูกทําลาย พืชเจริญเติบโตชา วัสดุตางๆ ท่ีทําจากสารสังเคราะห
จะแตกหักเสียหายงาย สีซีดจางเร็ว สาเหตุท่ีโอโซนถูกทําลายเกิดจากสาร CFC ท่ีอยูในบรรจุภัณฑแบบฉีดพน 
สารทําความเย็น เชน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ 
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แบบทดสอบ 
 
1. สิ่งมีชีวิตใดท่ีมีความสัมพันธแบบ commensalism และ mutualism ตามลําดับ 
  ก. ไลเคนสบนตนจําป   ข. เพรียงหินบนหอยแมลงภู 
  ค. โพรโทซัวไตรโคนิมฟาในลําไสปลวก ง. ไรโซเบียมในรากพืชตระกูลถั่ว 
 1) ก., ข. และ ค., ง.   2) ก., ค. และ ข., ง. 
 3) ก., ข., ค. และ ง.   4) ก. และ ข., ค., ง.  
2. จากพีระมิดมวลชีวภาพถาฉีด DDT ฆาแมลงชนิดหนึ่งในทุงหญา DDT จะตกคางในหญาปริมาณ 10-5% 

ขอสรุปใดเปนจริง 
     1) มวลชีวภาพของตั๊กแตนตําขาวเทากับ 1000 กิโลกรัม 

มี DDT 10-6% 
     2) มวลชีวภาพของกบเทากับ 100 กิโลกรัม มี DDT 

10-5% 
     3) มวลชีวภาพของงูเทากับ 10 กิโลกรัม มี DDT 10-2% 
     4) มวลชีวภาพของผูบริโภคลําดับตางๆ และ DDT จะ

ลดลง  
3. ในระบบนิเวศสวนสม (A) พบสิ่งมีชีวิต 3 ชนิด คือ แมลงวันทอง (B) ตั๊กแตนตําขาว (C) และนก (D) ขอใด

แสดงพีระมิดจํานวนและพีระมิดพลังงานของระบบนิเวศสวนสม 
 

D
C
B
A

D
C
B
A

D
C
B
A

D
C
B
A

ก. ข. ค. ง.   
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ค. และ ก. 4) ข. และ ง.  
4. ขอใดไมใชลักษณะของกลุมสิ่งมีชีวิตขั้นสุดทาย (Climax Community) 
 1) พบสิ่งมีชีวิตหลายชนิดท่ีมีความสัมพันธกันอยางเหมาะสม 
 2) มีการถายทอดพลังงานอยางซับซอน 
 3) พลังงานท่ีไดรับเทากับพลังงานท่ีสูญเสียไป 
 4) พลังงานท่ีถูกใชไปมากกวาพลังงานท่ีเขาสูระบบ  
5. ผูยอยสลายในระบบนิเวศมีบทบาทตอการหมุนเวียนธาตุใดนอยท่ีสุดและมากท่ีสุด ตามลําดับ 
 1) N, C 2) C, N 3) P, S 4) S, P  
6. กลุมสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยอยูในบริเวณหนึ่งในชวงเวลาหนึ่งเรียกวาอะไร 
 1) ประชากร 2) กลุมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด 3) กลุมสิ่งมีชีวิต 4) สปชีส 
  

หญา 10000 กิโลกรัม
ตั๊กแตนตําขาว

กบ
งู
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7. ระบบนิเวศแบบใดท่ีสัตวในดินอาจขาดแคลนออกซิเจนไดงาย 
  ก. ไรขาวโพด ข. นาขาว ค. ปาดิบช้ืน ง. ปาชายเลน จ. ปาพรุ 
 1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. 3) ก., ค. และ ง. 4) ข., ง. และ จ.  
8. ขอใดเปนการปรับตัวทางสรีรวิทยาของพืชในระบบนิเวศปาชายเลน 
 1) รากดูดเกลือแรและน้ําไดมาก 2) ปากใบคายน้ํานอยกวาปกติ 
 3) ใบพืชอวบน้ํา   4) อัตราการสังเคราะหดวยแสงลดลง  
9. กระบวนการในขอใดเปนปจจัยท่ีทําใหคา DO ของน้ําลดลง 
  ก. การหายใจของสิ่งมีชีวิตในน้ํา 
  ข. การสังเคราะหดวยแสงของสาหราย 
  ค. การยอยสลายสารอินทรียของ aerobic bacteria 
  ง. การยอยสลายสารอินทรียของแบคทีเรียแบบ anaerobic bacteria 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ข. และ ง.  
10. สิ่งมีชีวิตในขอใดเปนภาวะการยอยสลายทางชีวภาพ 
  ก. เห็ดขึ้นบนตอไม ข. พืชกินแมลง ค. งูกินปลา 
 1) ก. 2) ก. และ ข. 3) ข. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
11. ในระบบนิเวศตูปลาแบบปดจะดําเนินตอไปไดโดยไมใหอาหารเพิ่มเติมจะตองมีกลุมสิ่งมีชีวิตใด 
  ก. ผูผลิต ข. ผูบริโภคพืช ค. ผูบริโภคสัตว ง. ผูยอยสลายอินทรียสาร 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ง. 4) ข. และ ค.  
12. การหมุนเวียนของธาตุใดมีตนกําเนิดมาจากหิน 
  ก. N ข. P ค. C ง. S 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ข. และ ง.  
13. แพลงตอนพืชและสาหรายรวมกันมีนํ้าหนัก 400 กิโลกรัม ในสระที่มีความจุ 10000 ลิตร จะพบปลาชอนท่ี

เปนผูบริโภคลําดับท่ี 2 มีนํ้าหนักเทาใดในปริมาณน้ํา 10 ลิตร 
 1) 0.4 กรัม 2) 4 กรัม 3) 0.4 กิโลกรัม 4) 4 กิโลกรัม  
14. ความสัมพันธในขอใดพบอยูในสายใยอาหาร 
  ก. การตอสูแกงแยงท่ีอยูอาศัย ข. การลา ค. ภาวะตองพ่ึงพา 
 1) ก. 2) ข. 3) ก. และ ข. 4) ก., ข. และ ค.  
15. พีระมิดใดท่ีกําหนดใหหวงโซอาหารตามปกติมีเพียง 4-5 ลําดับขั้นเทาน้ัน 
 1) พีระมิดพลังงาน   2) พีระมิดมวลชีวภาพ 
 3) พีระมิดจํานวน   4) พีระมิดความหลากหลายทางชีวภาพ  
16. ระบบนิเวศในขอใดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่มากท่ีสุด 
 1) กวานพะเยา   2) ทุงทานตะวันท่ีเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ 
 3) สวนปาปาสัก จังหวัดพะเยา 4) สวนพฤกษศาสตรพุแค 
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17. ขอใดถูกตองเก่ียวกับการจําศีลของสัตวบางชนิด 
  ก. เปนการหลบหลีกชวงวันท่ีมีแสงนอยลง 
  ข. สัตวท่ีจําศีลจะมีอัตราการหายใจและการเตนของหัวใจต่ําลง 
  ค. ระหวางจําศีลอัตราเมแทบอลิซึมต่ํา 
  ง. เปนการหลบหลีกสภาพแวดลอมท่ีขาดแคลนอาหารในฤดูรอน 
 1) ก., ข. และ ค. 2) ข., ค. และ ง. 3) ก., ข. และ ง. 4) ก., ข., ค. และ ง.  
18. ปจจัยใดตอไปนี้ไมมีความสัมพันธกับปรากฏการณผลกระทบจากเรือนกระจก 
 1) แกสคารบอนไดออกไซด  2) แกสออกซิเจน 
 3) โอโซน   4) รังสีอัลตราไวโอเลต  
19. กระบวนการใดท่ีไมเก่ียวของกับการหมุนเวียนแกสคารบอนไดออกไซดกลับสูบรรยากาศ 
 1) การเผาไหม   2) การหายใจ 
 3) การยอยสลายสารอินทรียของจุลินทรีย 4) การสังเคราะหดวยแสง  
20. สภาพทางนิเวศวิทยาของโลกในปจจุบันเปนเชนใด 
 1) ออกซิเจน โอโซน และคารบอนไดออกไซดลดลง 
 2) ไนโตรเจน  ออกซิเจนลดลง แตคารบอนไดออกไซดเพ่ิมขึ้น 
 3) คารบอนไดออกไซดเพ่ิมขึ้น โอโซนลดลง 
 4) ออกซิเจน และคารบอนไดออกไซดเพ่ิมขึ้น 
 

เฉลย 
 
1. 1) 2. 3) 3. 3) 4. 4)  5. 2) 6. 1) 7. 4) 8. 2) 9. 3) 10. 1) 
11. 3) 12. 4) 13. 2) 14. 2)  15. 1) 16. 1) 17. 2) 18. 2) 19. 4) 20. 3) 
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การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
 
 เซลล คือ หนวยท่ีเล็กท่ีสุดของสิ่งมีชีวิต เซลลสวนใหญมีขนาดประมาณ 20 ไมครอน การศึกษาตองใช
กลองจุลทรรศนแบบใชแสงหรือกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
 
องคประกอบของเซลล 
 1. สวนหอหุม เปนสวนท่ีปองกันอันตรายใหกับเซลลมี 2 ชนิด 
  1.1 ผนังเซลล (Cell Wall) เปนสวนหอหุมช้ันนอกสุดของเซลลพืชไมพบในเซลลสัตว โครงสรางหลัก
คือ เซลลูโลส (Cellulose) ซ่ึงทําใหเซลลพืชคงรูปรางและเจริญตั้งตรงตานทานแรงโนมถวงของโลกได 
  1.2 เย่ือหุมเซลล (Cell Membrane) เปนสวนท่ีพบท้ังในเซลลพืชและเซลลสัตว ในเซลลพืชจะอยู  
ถัดจากผนังเซลล โครงสรางหลักเย่ือหุมเซลล คือ สารพวกไขมันเรียงตัวเปน 2 ช้ันและมีโปรตีนแทรกอยู เรียกวา  
ไลโพโปรตีน (Lipoprotein) 
 

คารโบไฮเดรต
(Carbohydrate)

ไกลโคโปรตีน
(Glycoprotein)

ไกลโคไลปด
(Glycolipid)

Filaments of
cytoskeletonPeripheral proteinIntegral proteinโคเลสเทอรอล

(Cholesterol) CYTOPLASM

EXTRACELLULAR
FLUID

  
ภาพโครงสรางของเยื่อหุมเซลล  

 2. นิวเคลียส (Nucleus) เปนศูนยควบคุมการทํางานของเซลลมีหนาท่ี ดังน้ี 
  2.1 ถายทอดลักษณะพันธุกรรม โดยมีโครโมโซมเปนแหลงขอมูลทางพันธุกรรม 
  2.2 ควบคุมการสังเคราะหโปรตีน 
  2.3 ควบคุมการแบงเซลล 
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 3. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) เปนของเหลวที่อยูภายในเซลล ซ่ึงมีออรแกเนลลท่ีเปนโครงสรางท่ีทําหนาท่ี
เฉพาะอยาง เชน 
  3.1 รางแหเอนโดพลาซึม ทําหนาท่ีสังเคราะหและลําเลียงโปรตีน และบางสวนทําหนาท่ีสังเคราะหไขมัน 
  3.2 กอลจิคอมเพลกซ ทําหนาท่ีเก็บรวบรวมโปรตีนและไขมันท่ีสงมาจากรางแหเอนโดพลาซึม เพ่ือ
สงไปยังสวนตางๆ เชน ภายในเซลลหรือนอกเซลล 
  3.3 ไรโบโซม ทําหนาท่ีสังเคราะหโปรตีน แหลงท่ีพบไรโบโซม คือ รางแหเอนโดพลาซึม หรือลอยอิสระ
ในไซโทพลาซึม หรืออยูภายในไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต 
  3.4 ไมโทคอนเดรีย ทําหนาท่ีผลิตสารพลังงานสูง คือ ATP เพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ ของเซลล 
  3.5 คลอโรพลาสตเปนออรแกเนลลท่ีพบเฉพาะเซลลพืช มีบทบาทในการสังเคราะหนํ้าตาลโดยใช
พลังงานแสง 
  3.6 ไลโซโซม เปนออรแกเนลลท่ีพบเฉพาะในเซลลสัตว มีลักษณะเปนถุงซ่ึงภายในมีเอนไซม 
 
การลําเลียงสารผานเซลล 
 เซลลจําเปนตองรับและกําจัดสารเขาและออกจากเซลล เพ่ือการดํารงชีวิต 
 1. การลําเลียงสารผานเยื่อหุมเซลล 
  1.1 การแพร (Diffusion) 
  1.2 การออสโมซิส (Osmosis) 
  1.3 การลําเลียงแบบฟาซิลิเทต (Facilitated) 
  1.4 การลําเลียงแบบใชพลังงาน (Active Transport) 
 2. การลําเลียงสารแบบไมผานเยื่อหุมเซลล 
  2.1 เอกโซไซโทซิส (Exocytosis) 
  2.2 เอนโดไซโทซิส (Endocytosis)  
  การแพร คือ การเคลื่อนท่ีของอนุภาคของสารโดยพลังงานจลนท่ีอยูในสารทําใหสารไมหยุดน่ิงจึงเกิดการ
กระทบกันระหวางอนุภาค ดังน้ันบริเวณใดท่ีอนุภาคของสารมากจะกระทบกันมากจึงกระจายออกเปนบริเวณกวาง เชน 
การแพรของออกซิเจนในถุงลมเขาสูเสนเลือดฝอยที่หุมถุงลม การแพรของธาตุอาหารจากดินเขาสูรากพืช 
  การออสโมซิส คือ การแพรของน้ําผานเยื่อหุมเซลลจากบริเวณท่ีมีอนุภาคของน้ํามากไปบริเวณท่ีมี
อนุภาคน้ํานอยกวา หรือน้ําแพรจากบริเวณท่ีมีความเขมขนของสารละลายเจือจางไปบริเวณท่ีมีความเขมขนของ
สารละลายมากกวา 
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  เซลลพืช 
 

Isotonic solution

แวคิวโอล
นิวเคลียส

คลอโรพลาสต

น้ําผานเขา-ออก
เซลลปริมาณเทากัน

Hypotonic solution Hypertonic solution

ในสารละลายเขมขน
เทากับในเซลล

ในสารละลายเขมขน
นอยกวาในเซลล

ในสารละลายเขมขน
มากกวาในเซลล

น้ําออกจากเซลล น้ําเขาสูเซลล

เซลลไดรับน้ําเขา
เซลลมาก ทําใหเซลลเตง

ผนังเซลล

เมื่อเซลลสูญเสียน้ํา
เซลลจะเหี่ยว

เยื่อหุมเซลล

 
 
 
  เซลลสัตว 
 

Isotonic solution

น้ําออกจากเซลล

เซลลปกติ น้ําเขาออก
จากเซลลในปริมาณเทากัน

Hypotonic solution Hypertonic solution

ในสารละลายเขมขน
เทากับในเซลล

ในสารละลายเขมขน
นอยกวาในเซลล

ในสารละลายเขมขน
มากกวาในเซลล

น้ําเขาสูเซลล

ปริมาณน้ําที่เขาสูเซลลมากกวา
ปริมาณน้ําท่ีออกจากเซลล ทําใหเซลล

ขยายใหญ จนกระทั่งเซลลแตก

ปริมาณนํ้าที่ออกจากเซลล
มากกวาปริมาณน้ําท่ีเขาสูเซลล

ทําใหเซลลเห่ียว
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  ผลของการออสโมซิส 
  1. นํ้าเลือดจะมีความเขมขนเทากับความเขมขนภายในเซลล หรือเทียบไดกับสารละลายโซเดียมคลอไรด
ท่ีมีความเขมขนประมาณ 0.85% ทําใหเซลลคงสภาพ 
  2. เซลลพืชเตงทําใหพืชกางใบรับแสง ยอดตั้งตรง 
  การลําเลียงแบบฟาซิลิเทต เปนการลําเลียงสารเขาและออกจากเซลลในทิศทางเดียวกับการแพรแต
รวดเร็วกวาหลายเทาตัว เพราะมีโปรตีนท่ีเย่ือหุมเซลลเปนตัวพา เชน การลําเลียงกลูโคส กรดอะมิโนไอออนตางๆ 
ผานเยื่อหุมเซลล 
 

เยื่อหุมเซลล

สารที่ลําเลียงผานเยื่อหุมเซลล
โปรตีนตัวพา

  
ภาพการลําเลียงแบบฟาซิลิเทต  

  การลําเลียงแบบใชพลังงาน เปนการลําเลียงสารจากท่ีความเขมขนต่ําไปบริเวณท่ีมีความเขมขนสูง 
โดยมีโปรตีนท่ีเย่ือหุมเซลลเปนตัวพาและใชพลังงาน ATP จากเซลล เชน การดูดซึมกลูโคสท่ีผนังลําไสเล็กจะดูดซึม
ตลอดเวลาแมวาความเขมขนของกลูโคสนอกเซลลนอยกวาภายในเซลลแลว การลําเลียงไอออนของโซเดียมและ
โพแตสเซียมผานเยื่อหุมเซลลประสาทระหวางการสงกระแสประสาท 
 

เยื่อหุมเซลล

ภายนอกเซลล

ภายในเซลล

โปรตีนตัวพา

  
ภาพการลําเลียงแบบใชพลังงาน  
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  การลําเลียงสารแบบไมผานเยื่อหุมเซลล เปนการลําเลียงสารที่ขนาดโมเลกุลใหญท่ีไมสามารถผานเยื่อ
หุมเซลล ไดแก 
  1. เอกโซไซโทซิส (Exocytosis) เปนการสงสารท่ีขนาดโมเลกุลใหญท่ีอยูในถุง (Vesicle) ออกสูนอก
เซลลโดยการเช่ือมถุงกับเยื่อหุมเซลลและเกิดการหลั่งสารออกนอกเซลล เชน การหลั่งเอนไซมจากลําไสเล็กและ
กระเพาะอาหารเพื่อใชในการยอยหรือการลําเลียงฮอรโมนอินซูลินจากเซลลตับออน 
  2. เอนโดไซโทซิส (Endocytosis) เปนการลําเลียงสารขนาดใหญเขาสูเซลล โดยสารเหลาน้ันจะดัน
เย่ือหุมเซลลเวาเขาไปในไซโทพลาซึมจนเยื่อหุมเซลลปดสนิท ทําใหเกิดถุง (Vesicle) ภายในไซโทพลาซึมและถุงนํ้ายอย 
(Lysosome) ในเซลลจะยอย Vesicle เพ่ือนําสารท่ีรับเขามามาใชประโยชนตอไป การนําสารท่ีมีขนาดโมโลกุลใหญ
เขาสูเซลลในบางครั้งจะมีความจําเพาะเจาะจง โดยมีโปรตีนเปนตัวพาท่ีมีความจําเพาะเจาะจงตอสารทําใหเกิดการ   
นําสารเขาสูเซลล 
 

เยื่อหุมเซลล

ภายในเซลล

ภายนอกเซลล

สารที่ถูกลําเลียงเขาสูเซลล

สารที่หลั่งออกจากเซลล

  
ภาพกระบวนการเอกโซไซโทซิสและเอนโดไซโทซิส  

      กระบวนการเอกโซไซโทซิส  
      กระบวนการเอนโดไซโทซิส 
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กลไกการรักษาดุลยภาพ 
 สิ่งมีชีวิตจําเปนตองมีระบบในการรักษาสมดุลของรางกาย เพ่ือทําใหรางกายสามารถดํารงชีวิตไดปกติ 
 1. การรักษาดุลยภาพของน้ําในพืช 
  การคายน้ําของพืชจะทําใหเกิดการลําเลียงแรธาตุ และดูดนํ้าจากสิ่งแวดลอมเขาสูพืชเพ่ือใชในกระบวนการ
เมแทบอลิซึมตางๆ ดังนั้นน้ําท่ีพืชคายออกจะตองสมดุลกับการดูดน้ําเขาท่ีราก โครงสรางท่ีใชในการควบคุมสมดุล
นี้คือปากใบ ซ่ึงเปนโครงสรางท่ีประกอบดวยเซลลคุม 2 เซลลประกบกัน ในเซลลคุมจะมีคลอโรพลาสตจึงเกิด  
การสังเคราะหดวยแสงไดเมื่อปากใบเปดพืชจะเกิดการคายน้ํา และเมื่อปากใบปดพืชจะลดการคายน้ํา 
 

เซลลคุม
ปากใบ

  
  กลไกการคายน้ํา เมื่อเซลลคุมไดรับแสงจะเกิดการสังเคราะหดวยแสง ทําใหเกิดความเขมภายในเซลลคุม
สูงกวาเซลลขางเคียง จึงเกิดการออสโมซิสของน้ําจากเซลลผิวเขาสูเซลลคุม ทําใหเซลลคุมเตงเกิดแรงดันท่ี     
ผิวดานนอก ทําใหปากใบเปด กลไกการปดของปากใบเกิดจากการออสโมซิสของน้ําออกจากเซลลคุม ทําใหเซลล
คุมเหี่ยวปากใบปด 
 

ปากใบเปด ปากใบปด

เซลลคุม
ปากใบ

  
  ปจจัยท่ีมีผลตอการปดเปดของปากใบ 
  1. ความเขมของแสงสูงเกิดการสังเคราะหดวยแสงมากปากใบเปด ถาความเขมของแสงนอยปากใบปด 
  2. ความช้ืนในอากาศ ถาอากาศมีความช้ืนมากปากใบปด ถาอากาศมีความช้ืนนอยปากใบเปด 
  3. ปริมาณน้ําในดิน ถาน้ําในดินมีนอยปากใบปด น้ําในดินมีมากปากใบเปด 
 
 
 
  



วิทยาศาสตร ชีววิทยา (20) _________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 
2008 

 2. การรักษาดุลยภาพของน้ําและแรธาตุในสิ่งมีชีวิตเล็กๆ 
  สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวท่ีอาศัยอยูในน้ํา เชน อะมีบา พารามีเซียม จะมีโครงสรางภายในเซลลท่ีเรียกวา 
คอนแทร็กไทลแวคิวโอล (Contractile Vacuole) ทําหนาท่ีกําจัดนํ้าและของเสียออกจากเซลลเพ่ือรักษาระดับ
ความเขมขนของสารภายในเซลลและปองกันไมใหเซลลแตก เชน ถาพารามีเซียมแชอยูในน้ําฝนท่ีมีความเขมขนต่ํา
กวาความเขมขนของสารละลายภายในเซลล ทําใหนํ้าจากภายนอกออสโมซิสเขาสูเซลลมากเกินไป แตนํ้าท่ีเกิน
เหลาน้ีจะถูกลําเลียงเขาสูคอนแทร็กไทลแวคิวโอล หลังจากน้ันออรแกเนลลน้ีจะเคลื่อนท่ีไปชิดเย่ือหุมเซลลเพ่ือ
ปลอยน้ําออกสูภายนอกพรอมๆ กับการกําจัดของเสียจากกระบวนการเมแทบอลิซึมออกสูภายนอกเซลล 
 

Contractile vacuole

Cilia

Oral groove Micronucleus

Macronucleus

  
ภาพวาดของพารามีเซียม  

 3. การรักษาดุลยภาพน้ําและแรธาตุในปลา 
  นํ้าและแรธาตุท่ีอยูในสิ่งแวดลอมรอบตัวปลาจะเคลื่อนเขาและออกจากเซลลของตัวปลาตลอดเวลา ซ่ึง
ขึ้นกับความเขมขนของสารละลายภายในรางกายกับสิ่งแวดลอม 
  กรณีปลาน้ําจืด พบวาของเหลวที่อยูในสิ่งแวดลอมมีความเขมขนต่ํากวาความเขมขนของของเหลวใน
รางกายของปลา นํ้าจากภายนอกจึงออสโมซิสเขาสูรางกายของปลาทางผิวหนังและทางเยื่อบางๆ บริเวณเหงือก 
และน้ําเขาสูตัวปลาพรอมกับอาหาร ทําใหนํ้าในรางกายของปลามาก ปลาจึงตองรักษาสมดุลของน้ําโดยผิวหนัง
และเกล็ดปองกันน้ําและไตจะขับปสสาวะบอยๆ และปสสาวะคอนขางเจือจาง ทําใหสูญเสียแรธาตุไปบาง แตจะมี
เซลลพิเศษท่ีเหงือกของปลาดูดซึมแรธาตุท่ีจําเปนกลับเขาสูรางกาย โดยกระบวนการลําเลียงแบบใชพลังงาน 
(Active Transport) 
  กรณีปลาน้ําเค็ม พบวาในน้ําเค็มมีความเขมขนของแรธาตุตางๆ มาก จึงมีแรงดันออสโมติกสูงกวา
แรงดันออสโมติกของของเหลวในรางกายของปลา ซ่ึงตรงขามกับปลาน้ําจืด คือผิวหนังและเกล็ดของปลาน้ําเค็ม
ทําหนาท่ีปองกันแรธาตุไมใหเขาสูรางกาย และบริเวณเหงือกจะมีเซลลพิเศษทําหนาท่ีขับแรธาตุสวนเกินออกจาก
รางกายโดยการลําเลียงแบบใชพลังงาน (Active Transport) และไตของปลาน้ําเค็มจะขับปสสาวะนอย และปสสาวะ 
มีความเขมขนสูง สวนแรธาตุท่ีเขามาพรอมกับการกินอาหารจะขับถายออกทางทวารหนักและไมมีการดูดซึม   
เขาสูเซลล 
  สําหรับสัตวท่ีอาศัยอยูบริเวณทะเล เชน นกทะเล จะกินอาหารจากทะเลทําใหไดรับเกลือแรในรางกาย
เกินความจําเปนจึงมีตอมนาซัล (Nasal Gland) ขับเกลือออกในรูปน้ําเกลือเขมขน 
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ก. ปลาน้ําจืด

น้ําและแรธาตุเขาทางเหงือก

อาหารที่มีแรธาตุ

ไตขับปสสาวะที่เจือจาง (น้ํามาก)

 
 
 

แรธาตุถูกขับทางเหงือก

น้ําทะเล

กากอาหาร-แรธาตุ

ไตขับปสสาวะความ
เขมขนสูง (น้ํานอย)

ข. ปลาทะเล   
 ภาพการควบคุมสมดุลของน้ําและแรธาตุในปลา 

 
 

ตอมนาซัล

รูจมูกที่มีการขับน้ําเกลือ

น้ําเกลือ   
 ภาพตอมนาซัลของนกทะเล  
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 4. การรักษาดุลยภาพของน้ําและสารในรางกายของคน 
  ในรางกายของคนมีนํ้าประมาณ 65%-70% ถาปริมาณน้ํามากหรือนอยกวาน้ีจะเสียดุลยภาพ ซ่ึงสงผล
กระทบตอกระบวนการตางๆ ของรางกาย อวัยวะที่รักษาดุลยภาพของน้ําและสารตางๆ ในรางกายคือ ไต 
 

หลอดเลือดออกจากไต
นําเลือดท่ีขจัดของเสียแลว

ออกจากไตไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
หลอดเลือดเขาไตนําเลือดจาก
สวนตางๆ ของรางกายมาสงท่ีไต

ไตขับถายปสสาวะ

กระเพาะปสสาวะ
เก็บปสสาวะ ทอปสสาวะ

นําปสสาวะออกจากรางกาย

ทอไตลําเลียงปสสาวะ
ไปเก็บไวท่ีกระเพาะปสสาวะ

  
ภาพโครงสรางและหนาที่ของไตและอวัยวะที่เกี่ยวของ  

  ไตของคนมี 2 ขาง อยูในชองทองบริเวณเอวยาวประมาณ 10-13 เซนติเมตร กวาง 6 เซนติเมตร 
และหนา 3 เซนติเมตร หนักขางละ 150 กรัม ไตทําหนาท่ีรับของเสียท่ีมากับเลือดเพ่ือกรองของเสียออกทางทอไต 
(Ureter) และเขาสูกระเพาะปสสาวะ (Urinary Bladder) เพ่ือขับออกจากรางกายทางทอปสสาวะ (Urethra) 
  ภายในเนื้อไตแตละขางประกอบดวยหนวยไต (Nephron) จํานวนมากประมาณ 1 ลานหนวย หนวยไต
แตละหนวยประกอบดวย โกลเมอรูลัส (Glomerulus) ซ่ึงเปนกลุมของเสนเลือดฝอยและทอหนวยไต 
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ทอหนวยไต
หลอดเลือดแดงนําเลือดเขาไต
หลอดเลือดดํานําเลือดออกจากไต

ทอไต
  

ภาพตําแหนงของหนวยไต 
 

แขนงของหลอดเลือดเขาไต
โกลเมอรูลัส แขนงของหลอดเลือดออกไต

ทอหนวยไต

ไปสูทอไต   
ภาพโครงสรางของหนวยไต  

  การทํางานของไต 
  เลือดท่ีเขาสูไตเปนเลือดแดงในเสนเลือดแดง นําเลือดท่ีมีออกซิเจนมาใหไตและนําของเสียจากกระบวนการ
เมแทบอลิซึมมาดวย เลือดจะเขาสูโกลเมอรูลัส ทําหนาท่ีเปนเยื่อกรองใหพลาสมาผานเขาสูโบวแมนส แคปซูล 
(Bowman’s Capsule) 
  สารท่ีถูกกรองออกจากโบวแมนส แคปซูล จะมีท้ังสารท่ีมีประโยชนและของเสีย ดังน้ันบริเวณทอของ
หนวยไตจึงพบการดูดกลับของสารที่มีประโยชนกลับเขาสูเสนเลือดฝอยที่ปกคลุมทอหนวยไต เพ่ือนํากลับเขาสู
กระแสเลือด เชน กลูโคส กรดอะมิโน ถูกดูดกลับหมด ดังน้ันในปสสาวะของคนปกติจะตองไมพบกลูโคสและ
กรดอะมิโน สวนสารท่ีไมสามารถกรองผานโกลเมอรูลัส ไดแก เซลลเม็ดเลือดแดง จึงไมควรพบเซลลเม็ดเลือด
แดงในน้ําปสสาวะดวย 
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ตารางเปรียบเทียบสารในของเหลวที่ผานเขาสูทอหนวยไตกับปสสาวะ  

สาร น้ําเลือด 
(g/100 cm3) 

ของเหลวที่กรองได
(g/100 cm3) 

ปสสาวะ 
(g/100cm3) 

นํ้า 90 90 95 
โปรตีน 8 0 0 
ยูเรีย 0.03 0.03 1.8 
กรดยูริก 0.004 0.004 0.05 
กลูโคส 0.1 0.1 0 
กรดอะมิโน 0.05 0.05 0 
ไอออนตางๆ เชน Na+, Cl-  0.9 0.9 <0.9 - 3.6   

  จากตารางพบวา สารกรองผานโกลเมอรูลัส ซ่ึงเปนสารท่ีมาจากกระบวนการเมแทบอลิซึมสามารถ
แยกเปนกลุม ดังน้ี 
  1. สารท่ีเปนของเสีย ไดแก ยูเรีย ยูริก ตองกําจัดออกจากรางกาย จึงพบในน้ําปสสาวะมาก 
  2. สารท่ีไมใชของเสีย แตมีมากเกินไปตองกําจัดออก สวนหนึ่งเก็บไวและบางสวนกําจัดออก เชน นํ้าและ
แรธาตุ 
  3. สารท่ีมีประโยชน แตถูกกรองผานโกลเมอรูลัส เชน กลูโคส กรดอะมิโน โปรตีน จะไมพบสาร
เหลาน้ีในปสสาวะเพราะมีการดูดกลับหมด 
  4. สารท่ีไมสามารถกรองผานโกลเมอรูลัส คือ เซลลเม็ดเลือดแดง 
   ในกระบวนการดูดกลับของสารจากทอหนวยไตกลับเขาสูกระแสเลือด จะใชวิธีการแพร การออสโมซิส 
และการลําเลียงแบบใชพลังงาน สําหรับการดูดกลับของน้ําท่ีทอหนวยไตจะขึ้นกับปริมาณน้ําในกระแสเลือด ถานํ้า
ในกระแสเลือดนอย ทําใหความดันเลือดลดลงและเลือดเขมขนกวาปกติ สงผลใหสมองสวนไฮโพทาลามัสสง
กระแสประสาทไปกระตุนตอมใตสมองสวนทาย (Posterior Pituitary Gland) ใหหลั่งฮอรโมนแอนติไดยูเรติก 
(Antidiuretic Hormone = ADH) หรือวาโซเปรสซิน ฮอรโมนนี้จะเขาสูกระแสเลือดทําใหเพ่ิมการดูดนํ้ากลับของ
ทอหนวยไตเขาสูกระแสเลือดทําใหปสสาวะนอยลง นอกจากนี้ภาวะการขาดน้ําของรางกายนี้จะกระตุนสมอง
สวนไฮโพทาลามัส ซ่ึงเปนศูนยควบคุมการกระหายน้ํา ทําใหกระหายน้ํามากจึงดื่มนํ้ามากขึ้น ดังน้ันฮอรโมน ADH 
และการดื่มนํ้าจึงทําใหเลือดมีความเขมขนเขาสูภาวะปกติ 
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สงสัญญาณไปยัง

เซลลประสาทในไฮโพทาลามัส

กระตุน

ความดันเลือดต่ํา เลือดขน
ปลายประสาทใน
ตอมใตสมองสวนทาย

เพิ่มการดูดน้ํากลับที่ทอหนวยไต
และทอรวม

หลั่ง ADH
สูกระแสเลือด   

ภาพกลไกควบคุมการหลั่ง ADH  
   ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus) เปนสมองที่อยูดานลางของสมองสวนหนา ทําหนาท่ีเปนศูนยควบคุม
อุณหภูมิของรางกาย การนอนหลับ การเตนของหัวใจ ความดันเลือด ความหิว ความอิ่ม การดูดนํ้ากลับ และเปนศูนย
ควบคุมอารมณ ความรูสึกตางๆ นอกจากนี้ไฮโพทาลามัสยังควบคุมตอมใตสมอง (Pituitary Gland) ใหสรางฮอรโมน
หลายชนิด 
 

ไฮโพทาลามัส

ตอมใตสมอง
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   ความผิดปกติท่ีเก่ียวเนื่องกับไตและโรคของไต 
   1. รางกายขาดน้ํา (Dehydration) เชน เลนกีฬา ทํางานหนัก ทองเสีย จะทําใหเลือดขน ความดัน-
เลือดต่ํา ตองไดรับน้ําทดแทน 
   2. โรคเบาหวาน ถาเกิดภาวะติดเช้ือแบคทีเรียทําใหโกลเมอรูลัสเสียสมบัติในการกรอง ทําใหพบ 
อัลบูมินในปสสาวะ 
   3. กระเพาะปสสาวะอักเสบ พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย เกิดจากการกลั้นปสสาวะทําใหเกิด
การสะสมแบคทีเรียในบริเวณทางเดินปสสาวะทําใหเกิดการอักเสบ และเช้ือสามารถเคลื่อนท่ีผานทอไตเขาสูไต  
ทําใหเกิดการอักเสบได 
   4. นิ่วในไต เกิดจากการบริโภคผักท่ีมีออกซาเลตสูง เชน ผักโขม ใบชะพลู แตสามารถปองกันได
โดยรับประทานอาหารประเภทโปรตีน 
   5. ไตวาย เปนภาวะที่ไตไมสามารถทํางานได อาจมีสาเหตุจากการติดเช้ือรุนแรง การสูญเสียเลือด
หรือของเหลวจํานวนมาก เปนโรคเบาหวานนานหรือเปนนิ่วอุดก้ันทางเดินปสสาวะ  
 5. การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในรางกาย 
  ปฏิกิริยาเคมีเกือบทั้งหมดในกระบวนการเมแทบอลิซึมในรางกายควบคุมโดยเอนไซม ซ่ึงเอนไซมแตละชนิด
จะทํางานไดในสภาพ pH ท่ีแตกตางกัน เชน เอนไซมในกระเพาะอาหารทํางานไดดีใน pH 1-2 เอนไซมในลําไสเล็ก
ทํางานใน pH 8 สภาพความเปนกรด-เบสในรางกายเกิดจากปฏิกิริยาของการหายใจไดแกสคารบอนไดออกไซด 
ทําใหเกิดกรดคารบอนิกซ่ึงเปนกรดแกสามารถแตกตัวให H+ ทําใหเกิดความเปนกรด ดังสมการ 

CO2 + H2O  H2CO3  H+ + -
3HCO  

  ไตมีบทบาทสําคัญในการรักษาความเปนกรด-เบสของเลือด เมื่อ pH ต่ําเกินไปหนวยไตจะขับสารที่มี
สวนประกอบของ H+ และ +

4NH  ออกจากเลือดและไตจะเพิ่มการดูดกลับไอออนบางประเภท ซ่ึงลดความเปน
กรดของเลือด ไดแก โซเดียมไอออน (Na+) และไฮโดรเจนคารบอเนตไอออน ( -

3HCO ) ถา pH ของเลือดสูง
เกินไปจะเกิดกระบวนการตรงขาม 
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pH1 pH7 pH4   
กราฟแสดงอัตราการทํางานของเอนไซมชนิดหนึ่งที่ pH ตางๆ  
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 6. การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในรางกาย 
  อุณหภูมิมีผลตอการทํางานของเอนไซม เพราะเอนไซมเปนโปรตีนเมื่อไดรับความรอนจะเสียสภาพ 
(Denature) โดยปกติอุณหภูมิภายในรางกายอยูระหวาง 35.8-37.7 องศาเซลเซียส ถาสูงหรือต่ํากวานี้จะทําให
เอนไซมไมสามารถทํางานได จึงสงผลกระทบตอกระบวนการตางๆ ในรางกาย 
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0 10 20 30 40 50 60
อุณหภูมิ (C°)

  
กราฟแสดงอัตราการทํางานของเอนไซมอะไมเลสที่อุณหภูมิตางๆ  

  การควบคุมอุณหภูมิของรางกาย 
  ศูนยกลางในการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย คือ สมองสวนไฮโพทาลามัส เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ําจะมี
ผลตอสมองสวนไฮโพทาลามัสใหสงสัญญาณควบคุม 
 

ตําแหนงที่เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิสูง อุณหภูมิตํ่า 
1. เสนเลือดฝอยที่ผิวหนัง ขยายตัว หดตัว 
2. เมแทบอลิซึม ลดลง เพ่ิมขึ้น 
3. ผิวหนัง ขับเหงื่อ, ขนราบ ไมขับเหงื่อ, ขนลุก 
4. การระเหยและการแผรังสี เพ่ิม ลด 

 
  สัตวเลือดอุน เปนสัตวท่ีมีกลไกในการรักษาอุณหภูมิรางกายไดคงท่ี ไมเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดลอม 
เชน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวปก 
  สัตวเลือดเย็น เปนสัตวท่ีไมมีกลไกในการรักษาอุณหภูมิของรางกายใหคงท่ี จะทําใหอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตามสิ่งแวดลอม เชน ปลา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา และสัตวเลื้อยคลาน 
 

10

20

30

40

10 20 30 40 อุณหภูมิสิ่งแวดลอม (C°)
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กิ้งกา

  
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิภายนอกและภายในรางกายสัตวมีกระดูกสันหลัง 3 ชนิด 
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แบบทดสอบ 
 
1. โครงสรางใดไมควรพบในเซลลผิวของสาหรายหางกระรอก 
  ก. คลอโรพลาสต ข. นิวเคลียส ค. ปากใบ ง. ผนังเซลล 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ข. และ ง.  
2. ออรแกเนลลใดนาจะเปนเซลลโพรคาริโอต (Prokaryote) ท่ีเขาไปอยูรวมกับเซลลสัตวแบบภาวะพึ่งพา 

(Mutualism) 
 1) Chloroplast 2) Mitochondria 3) Lysosome 4) Nucleus  
3. การกําจัดสารพิษ (Detoxification) เปนหนาท่ีของออรแกเนลลใดและพบมากที่อวัยวะใดของสัตว 
 1) ไลโซโซมในเม็ดเลือดขาว  2) RER ในเซลลตับออน 
 3) SER ในเซลลตับ   4) กอลจิคอมเพลกซในเซลลหนวยไต  
4. การสรางนํ้ายอยของตับออนเพ่ือสงไปที่ลําไสเล็กจะเกี่ยวของกับโครงสรางใดบาง ตามลําดับ 
  ก. ไรโบโซม ข. รางแหเอนโดพลาซึม ค. กอลจิคอมเพลกซ ง. เย่ือหุมเซลล 
  จ. นิวเคลียส 
 1) ก., ข., ค., จ. และ ง.   2) ข., ก., ค., จ. และ ง. 
 3) จ., ก., ข., ค. และ ง.   4) จ., ข., ก., ค. และ ง.  
5. ในสิ่งมีชีวิตหนึ่งถาไมโทคอนเดรียถูกทําลายจะมีผลกระทบกับกระบวนการใด 
 1) ไฮโดรไลซิส 2) ออสโมซิส 3) พิโนไซโทซิส 4) แอกทีฟทรานสปอรต  
6. ถานําเซลลเย่ือบุขางแกมในปากวางในหยดน้ําเกลือความเขมขน 2% ท้ิงไวสักครูนําไปตรวจดวยกลองจุลทรรศน

นาจะเกิดเหตุการณใด 
 1) เซลลเตง เพราะน้ําแพรเขาสูเซลล 2) เซลลเตง เพราะเกลือแพรเขาสูเซลล 
 3) เซลลเหี่ยว เพราะน้ําแพรออกจากเซลล 4) เซลลเหี่ยว เพราะเกลือแพรออกจากเซลล  
7. การใหนํ้าเกลือความเขมขน 0.85% แกผูปวยเพราะเหตุใด 
 1) นํ้าเกลือเปนสารละลายไอโซโทนิค 2) นํ้าเกลือเปนสารละลายไฮโปโทนิค 
 3) นํ้าเกลือเปนสารละลายไฮเปอรโทนิค 4) นํ้าเกลือเปนสารละลายไมโอโทนิค  
8. การนําสารเขาสูเซลลโดยวิธีย่ืนสวนของไซโทพลาซึมโอบลอมอนุภาคของสาร ทําใหมีลักษณะเปนถุงหลุดเขา

ไปในเซลลเหมือนการเคลื่อนท่ีของสิ่งใด 
  ก. อะมีบา ข. เม็ดเลือดขาว ค. พารามีเซียม ง. เม็ดเลือดแดง 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ข. และ ง.  
9. การลําเลียงสารวิธีใดตองใชโปรตีนเปนตัวพา 
  ก. Diffusion ข. Osmosis ค. Facilitated transport ง. Active transport 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ข. และ ง. 
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10. การลําเลียงสารตอไปนี้ขอใดใชวิธีการเหมือนกัน 
  ก. การหลั่งเอนไซมออกจากลําไสเล็ก ข. การดูดซึมกลูโคสท่ีผนังลําไสเล็ก 
  ค. การนําฮอรโมนเขาสูเซลลเปาหมาย ง. การสรางแอนติบอดีจากเซลลเม็ดเลือดขาว 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ข. และ ค. 4) ก. และ ง.  
11. ปริมาณสารท่ีขับถายจากการกรองของไตมีความสัมพันธกับสิ่งตางๆ ยกเวนขอใด 
 1) แปรตามจํานวนน้ําท่ีดื่ม  2) แปรผกผันกับ ADH 
 3) แปรตามความดันโลหิต  4) แปนผกผันกับเกลือแกงท่ีรับประทาน  
12. อาการเริ่มแรกของความผิดปกติของหนวยไตท่ีเกิดกับผูปวยโรคเบาหวานคืออะไร 
 1) ทอหนวยไตดูดนํ้าตาลจากเลือดเพ่ิมขึ้น 2) ทอหนวยไตไมสามารถดูดนํ้าตาลเขาสูเลือดไดหมด 
 3) โกลเมอรูลัสทํางานบกพรอง 4) กระเพาะปสสาวะไมสามารถทําหนาท่ีได  
13. ถาอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมสูงกวาอุณหภูมิรางกาย คนเราจะมีการระบายความรอนออกจากรางกายโดยวิธีใด 
 1) เพ่ิมอัตราเมแทบอลิซึม เพ่ือใหสารพลังงานสูงในรางกายลดลง 
 2) ละลายชั้นไขมันใตผิวหนัง ซ่ึงเปนฉนวนกับความรอนออกใหเหลือนอยลง 
 3) เพ่ิมการขับเหงื่อ เพ่ือใหนํ้าออกจากรางกายมากขึ้น 
 4) หายใจเขาออกอยางรวดเร็วเพ่ือระบายความรอน  
14. Contractile Vacuole เปนโครงสรางสําคัญภายในเซลลของสิ่งมีชีวิตในขอใด 
 1) โปรโตซัวและฟองน้ํา   2) โปรโตซัวนํ้าจืด 
 3) โปรโตซัวท่ีหากินอิสระ   4) โปรทิสตทุกชนิด  
15. ทอหนวยไตดูดกลับสารบางชนิดเขาสูเสนเลือดฝอยไดหลายวิธียกเวนขอใด 
  ก. การแพร ข. การแพรแบบฟาซิลิเทต ค. การออสโมซิส ง. ฟาโกไซโทซิส 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ข. และ ง.  
16. กระบวนการหลักท่ีสงผลตอระดับ H+ ในเลือดคือกระบวนการใด 
 1) การยอยอาหาร 2) การขับถาย 3) การหายใจของเซลล 4) ถูกทุกขอ  
17. ขอเปรียบเทียบการรักษาสมดุลของน้ําและแรธาตุในปลาน้ําจืดและน้ําเค็มขอใดไมถูกตอง  

 ขอเปรียบเทียบ ปลาน้ําจืด ปลาน้ําเค็ม 
1) อาหาร แรธาตุนอย แรธาตุมาก 
2) แรงดันออสโมติกของของเหลว

ในรางกายเทียบกับสิ่งแวดลอม ต่ํา สูง 

3) ปสสาวะ มาก เจือจาง นอย เขมขน 
4) หนาท่ีของเหงือก ดูดแรธาตุและน้ํา ขับแรธาตุ   
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18. จากกราฟ ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิรางกายของสัตวมีกระดูกสันหลังและอุณหภูมิสิ่งแวดลอมหมายเลข 
I และ II พบในสิ่งมีชีวิตใด 

 
     1) กราฟ I ปลา, กราฟ II อูฐ 
     2) กราฟ I นก, กราฟ II จระเข 
     3) กราฟ I คน, กราฟ II สุนัข 
     4) กราฟ I ก้ิงกา, กราฟ II แมว 
  
19. ฮอรโมนท่ีเก่ียวของกับการดูดเกลือแรกลับสรางจากตอมใด 
 1) ตอมใตสมองสวนหนา   2) ตอมใตสมองสวนทาย 
 3) ตอหมวกไตช้ันนอก   4) ตอมหมวกไตช้ันใน  
20. เสนเลือดใดควรพบยูเรียต่ําท่ีสุด 
 1) เสนเลือดแดงท่ีเขาไต   2) เสนเลือดดําท่ีออกจากไต 
 3) โกลเมอรูลัส   4) เสนเลือดแดงใหญบริเวณลําตัว 
 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 2) 3. 3) 4. 3)  5. 4) 6. 3) 7. 1) 8. 1) 9. 2) 10. 4) 
11. 4) 12. 2) 13. 3) 14. 2)  15. 4) 16. 3) 17. 2) 18. 2) 19. 2) 20. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิสิ่งแวดลอม
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ภูมิคุมกันของรางกาย 
 
 ภูมิคุมกัน (Immunity) เปนกลไกการปองกันตนเองจากโรค ซ่ึงเช้ือโรคสามารถเขาสูรางกายไดหลายทาง 
เชน ทางผิวหนัง ทางลมหายใจ หรือโดยทางระบบทางเดินอาหาร สิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกายเรียกวา แอนติเจน 
(Antigen)  
 
การปองกันและทําลายเชื้อโรค 
 1. ผิวหนัง ทําหนาท่ีปองกันรางกายจากเช้ือโรคไมใหเขาสูรางกาย ถาผิวหนังถูกทําลายเกินกวา 80% 
ของผิวหนังท้ังหมดจะทําใหใหตายได บริเวณผิวหนังจะมีตอมเหงื่อ และรูขุมขนทําใหเช้ือโรคเขาสูรางกายได แต
เย่ือบุผิวตางๆ เชน ชองปาก ชองจมูก คอ เปลือกตาดานใน ทอปสสาวะ และทอเปดของอวัยวะสืบพันธุ เย่ือ
เหลาน้ีมีการปองกันจุลินทรียและสิ่งแปลกปลอม โดยการหลั่งสารเมือกเหนียวมาเคลือบไว เพ่ือดักแอนติเจนกอน
จะเขาสูเซลล เชน เปลือกตามีนํ้าตาหลอเลี้ยง และน้ําตามีเอนไซมสามารถกําจัดแบคทีเรีย เย่ือบุทางเดินหายใจมี   
ซิเลีย (Cilia) ซ่ึงเปนขนเล็กๆ พัดโบกเช้ือโรค 
 

รูขุมขน

ตอมเหงื่อ

  
ภาพตอมเหง่ือและรูขุมขนในผิวหนัง 
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ซิเลีย

  
ภาพซิเลียบนเยื่อบุทางเดินหายใจ  

 2. เซลลเม็ดเลือดขาว เปนเซลลท่ีสรางจากเซลลไขกระดูก และไปพัฒนาท่ีเน้ือเยื่อน้ําเหลืองและตอม
นํ้าเหลืองหรืออยูในกระแสเลือด เม็ดเลือดขาวมีหนาท่ีทําลายเช้ือโรคในรางกาย แบงเปน 2 กลุม 
  ฟาโกไซต (Phagocyte) ทําลายเช้ือโรคโดยการโอบลอมกินเช้ือโรคโดยวิธี Phagocytosis และปลอย
เอนไซมจากไลโซโซมไปยอยเช้ือโรค 
  ลิมโฟไซต (Lymphocyte) ทําลายเช้ือโรคโดยการสรางแอนติบอดี ซ่ึงเปนโปรตีนท่ีมีความจําเพาะตอ
แอนติเจน เชน แอนติเจนท่ีเปนสารพิษหรือเปนสวนหนึ่งของเช้ือโรค 
  

 

นิวเคลียส

 

แอนติเจน

แอนติบอดี

สิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค
หรือเซลลที่มีความผิดปกติ

  
ภาพเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งของคน ภาพแอนติบอดีจับกับแอนติเจน ทําใหเชื้อโรคหรือสิ่ง

แปลกปลอมเกาะกันเปนกอนจึงหมดความเปนพิษ 
หรืออาจถูกทําลายโดยเซลลเม็ดเลือดขาวได  
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 3. ระบบน้ําเหลือง ประกอบดวยน้ําเหลือง ทอน้ําเหลือง และอวัยวะน้ําเหลือง 
  น้ําเหลือง เปนของเหลวที่ซึมผานผนังเสนเลือดฝอยออกมาอยูระหวางเซลล เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวกลาง
ในการนําสารตางๆ เขาสูเซลล ตอจากนั้นน้ําเหลืองจะไหลเขาสูทอน้ําเหลืองฝอยและทอน้ําเหลืองขนาดใหญเปน
ลําดับ และเปดเขาสูระบบเลือดท่ีเสนเลือดเวนใหญบริเวณใกลหัวใจ ทําใหน้ําเหลืองไปรวมกับเลือดใหมอีกครั้งหนึ่ง 
  อวัยวะน้ําเหลือง เปนอวัยวะที่ทําหนาท่ีผลิตเม็ดเลือดขาว เพ่ือตอตานเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอม 
อวัยวะน้ําเหลือง ไดแก ตอมน้ําเหลือง มาม ตอมไทมัส 
   - ตอมน้ําเหลือง เปนอวัยวะที่มีเม็ดเลือดขาวอยูรวมกัน ตอมน้ําเหลืองมีลักษณะคลายฟองน้ํา   
น้ําเหลืองซึมผานได มีลักษณะเปนรูปไขขนาดแตกตางกัน สามารถพบตอมน้ําเหลืองบริเวณรักแร โคนขา คอ 
(ทอนซิล) 
   - มาม เปนอวัยะน้ําเหลืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด อยูใตกะบังลมดานซาย ในระยะเอ็มบริโอมามสราง
เม็ดเลือด เมื่อคลอดแลวมามเปนแหลงท่ีอยูของเม็ดเลือดขาว และทําหนาท่ีทําลายเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดท่ี
หมดอายุ 
   - ตอมไทมัส เปนเนื้อเยื่อน้ําเหลืองท่ีเปนตอมไรทอท่ีมีตําแหนงบริเวณรอบหลอดเลือดใหญของ
หัวใจ ทําหนาท่ีสรางเม็ดเลือดขาวชนิดลิมไฟไซตเพ่ือสงเขาสูกระแสเลือด 
 

ตอมไทมัส ตอมน้ําเหลือง

มาม

  
ภาพอวัยวะน้ําเหลือง  
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 4. การสรางภูมิคุมกัน ในรางกายสามารถสรางภูมิคุมกันได ดังน้ี 
  4.1 ภูมิคุมกันท่ีเกิดตามธรรมชาติ เชน การสรางแอนติบอดีจากเม็ดเลือดขาว 
  4.2 ภูมิคุมกันแบบรับมา เปนการรับภูมิคุมกันมาโดยตรง เชน นมแม มีแอนติบอดีอยูแลว หรือเซรุม  
   เซรุม คือ แอนติบอดีท่ีไดจากการฉีดเช้ือโรคท่ีออนกําลังเขาไปในมาหรือกระตาย เพ่ือใหสัตวเหลาน้ัน
สรางแอนติบอดีท่ีตอตานโรคขึ้นมาในกระแสเลือด แลวนําเลือดของสัตวมาทําใหตกตะกอนเอาเฉพาะสวนใสเพ่ือฉีด
ใหกับผูปวย เชน เซรุมแกพิษงู 
  4.3 ภูมิคุมกันแบบกอเอง เชน การฉีดวัคซีนท่ีปองกันโรคตางๆ เปนการใหแอนติเจนแกรางกายเพ่ือให
รางกายสรางแอนติบอดี 
   ชนิดของวัคซีน 
   - วัคซีนท่ีเปนเช้ือโรคท่ีทําใหออนกําลัง เมื่อเขาสูรางกายจะเปนแอนติเจนท่ีกระตุนใหรางกาย
สรางแอนติบอดีตอเช้ือโรคนั้น เชน วัณโรค โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน และคางทูม 
   - วัคซีนท่ีไดจากจุลินทรียท่ีตายแลว เชน ไอกรน ไทฟอยด และอหิวาตกโรค 
   - วัคซีนท่ีไดจากสารพิษของจุลินทรียท่ีทําใหหมดความเปนพิษ เรียกวา ทอกซอยด (Toxoid) 
เชน คอตีบ บาดทะยัก 
 5. ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน 
  5.1 ภูมิแพ (Allergy) เปนการสรางภูมิคุมกันตอบสนองตอแอนติเจนบางชนิดรุนแรงและกอใหเกิด
อันตรายตอรางกาย เชน ฝุนละออง เกสรดอกไม สารจากสัตวทะเล 
  5.2 โรคเอสแอลอี (Systemic Lupus Erythematosus ; SLE) เปนโรคภูมิแพท่ีเกิดจากรางกาย
สรางภูมิตานทานตอเนื้อเยื่อของตนเอง 
  5.3 โรคภูมิคุมกันบกพรองหรือโรคเอดส (Acquired Immune Deficiency Syndrome; AIDS) เปน
โรคที่เกิดจากเช้ือไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ซ่ึงเช้ือนี้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุมกัน
ได HIV แตกตางจากไวรัสอื่นๆ คือ สามารถทําลายเม็ดเลือดขาวโดยตรง โดยเมื่อ HIV อยูในเซลลเม็ดเลือดขาว
จะเพ่ิมจํานวนตัวเองโดยใชวัตถุดิบของเม็ดเลือดขาวในการสรางเซลล เช้ือนี้สามารถแพรกระจายไปตามอวัยวะ
ตางๆ เชน ไขกระดูก สมอง ปอด ไต และดวงตา และพบในสารคัดหลั่งตางๆ ของรางกาย เชน นํ้าเลือด นํ้าอสุจิ 
โรคเอดสสามารถติดตอทางเลือด การมีเพศสัมพันธ 
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สารพันธุกรรมบรรจุอยูในแคปซูล

  
ภาพแบบจําลองของไวรัส HIV 

 

ไวรัสที่เพิ่มจํานวนในเซลลแบคทีเรีย ไวรัสที่เพิ่มจํานวนในเซลลสัตว   
ภาพจําลองของไวรัส  

 6. หมูเลือด เม็ดเลือดแดงของคนมีแอนติเจนอยู 2 ชนิด คือ A และ B และในน้ําเลือดมีแอนติบอดี 2 
ชนิด คือ แอนติบอดี A และ B 
 

หมูเลือด แอนติเจนที่ผิวเซลลเม็ดเลือดแดง แอนติบอดีในน้ําเลือด 
A ชนิด A แอนติบอดี B 
B ชนิด B แอนติบอดี A 
AB ชนิด A + ชนิด B ไมมีแอนติบอดี A และ B 
O ไมมีท้ัง A และ B มีท้ังแอนติบอดี A และ B 

 
 การใหเลือด  

A

B AB

O
ปลายลูกศร คือ ผูรับ
ตนลูกศร คือ ผูให
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แบบทดสอบ 
 
1. เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต (Phagocyte) ทําลายเช้ือโรคหรือสิ่งแปลกปลอมโดยวิธีใด 
 1) Phagocytosis   2) Pinocytosis 
 3) สราง Antibody   4) สราง Enzyme มายอยนอกเซลล  
2. แอนติบบอดีท่ีสรางจากเม็ดเลือดขาวเปนสารใด 
 1) คารโบไฮเดรต 2) โปรตีน 3) ไขมัน 4) สเตรอยด  
3. เม็ดเลือดขาวในภาพเปนชนิดใด (1) ทําหนาท่ีอะไร (2)  

  
 1) (1) Phagocyte, (2) สรางแอนติบอดี 
 2) (1) Phagocyte, (2) นําเช้ือโรคเขาสูเซลลและทําลายโดยไลโซโซม 
 3) (1) Lymphocyte, (2) สรางแอนติบอดี 
 4) (1) Lymphocyte, (2) นําเช้ือโรคเขาสูเซลลและทําลายโดยไลโซโซม  
4. แผลเปนหนองคืออะไร 
 1) เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงท่ีตายแลว 2) เม็ดเลือดแดงและแบคทีเรียท่ีตายแลว 
 3) เม็ดเลือดขาวและแบคทีเรียท่ีตายแลว 4) เม็ดเลือดแดงและแอนติบอดี  
5. ขอใดเปนภูมิคุมกันท่ีรับมา 
  ก. ซีรัม ข. ทอกซอยด ค. วัคซีน ง. นํ้านมแม 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ง. 4) ข. และ ค.  
6. จากตัวเลือกขอ 5 ภูมิคุมกันแบบกอเองเกิดจากขอใด 
 1) ขอ 1) 2) ขอ 2) 3) ขอ 3) 4) ขอ 4)  
7. ยาแกแพเปนสารประเภทใด 
 1) แอนติบอดี 2) แอนติเจน 3) ฮิสทามีน 4) แอนติฮิสทามีน  
8. บาดแผลท่ีเกิดจากสุนัขกัดบริเวณสําคัญ เชน ใบหนาและมีขนาดของบาดแผลใหญตองฉีดยาประเภทใด 
 1) ทอกซอยด 2) วัคซีน 3) ซีรัม 4) เม็ดเลือดขาว  
9. เม็ดเลือดแดงท่ีหมดอายุจะถูกทําลายท่ีใด 
 1) ตับและไต 2) ตับและตับออน 3) ตับและมาม 4) ตับออนและมาม 
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10. ขอใดถูกตองเก่ียวกับหมูเลือด 
 1) A มี antibody A, antigen B 2) B มี antibody A, antigen B 
 3) AB มี antigen AB, antibody AB 4) O มี antigen AB, ไมมี antibody  
11. ลักษณะของหมูเลือดท่ีเปน universal receipient ควรมีลักษณะเชนใด 
 1) มี antigen มี antibody  2) มี antigen ไมมี antibody 
 3) ไมมี antigen ไมมี antibody 4) ไมมี antigen มี antibody  
12. ไวรัส HIV ทําลายเซลลใด 
 1) เม็ดเลือดแดง 2) เม็ดเลือดขาว 3) เซลลของเนื้อเยื่อ 4) เซลลไขกระดูก  
13. อวัยวะน้ําเหลืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดและเปนตอมไรทอตามลําดับ 
  ก. ตอมทอนซิล ข. มาม ค. ตอมไทมัส ง. ตอมน้ําเหลือง 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ข. และ ค. 4) ก. และ ง.  
14. การรับวัคซีนของโรคชนิดใดตางจากโรคชนิดอื่น 
 1) วัณโรค 2) ตับอักเสบบี 3) โปลิโอ 4) คอตีบ  
15. โรคเอสแอลอี มีกระบวนการสรางภูมิคุมกันตอตานสิ่งใด 
 1) อากาศ 2) สารเคมี 3) เกสรดอกไม 4) เน้ือเยื่อตนเอง 
 

เฉลย 
 
1. 1) 2. 2) 3. 2) 4. 3)  5. 3) 6. 4) 7. 4) 8. 3) 9. 3) 10. 2) 
11. 2) 12. 2) 13. 3) 14. 3)  15. 4)  
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การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 
ลักษณะทางพันธุกรรม 
 คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถถายทอดตามสายเลือดได เชน ลักษณะตาช้ันเดียว-สองช้ัน, แนวผมท่ี
หนาผากตรง-แหลม, หูมีติ่ง-ไมมีติ่ง, สันจมูกโดง-ไมโดง, มีลักย้ิม-ไมมีลักย้ิม, ลิ้นพับได-พับไมได, นิ้วมือเรียวยาว-
นิ้วสั้น, นิ้วช้ีเทายาวกวาน้ิวหัวแมเทา-สั้นกวาน้ิวหัวแมเทา 
 
โครโมโซมและสารพันธุกรรม 
 ภายในนิวเคลียสมีสารพันธุกรรมเรียกวา ดีเอ็นเอ (DNA) เปนสายยาวท่ีพันรอบแกนโปรตีนฮิสโตน เสนใย
บางๆ นี้เรียกวา โครมาทิน (Chromatin) เมื่อมีการแบงเซลลโครมาทินจะหดสั้นเปนแทงเรียกวา โครโมโซม และมี
การจําลองโครโมโซมขึ้นมาเทาตัว  

Homologous
Chromosome

Sister Chromatid

Centromere

  
 จํานวนโครโมโซมในเซลลของคนมีจํานวน 46 แทง โดยโครโมโซมจะมีคูเหมือนเรียกฮอมอโลกัสโครโมโซม 
(Homologous Chromosome) จํานวนโครโมโซมในเซลลรางกายมี 2 ชุด เขียนแทนดวย 2n จํานวนโครโมโซมใน
เซลลสืบพันธุจะไมมีคูเหมือนมีเพียง 1 ชุด เขียนแทนดวย n 
 
การแบงเซลลแบบไมโทซิส 
 สิ่งมีชีวิตมีการแบงเซลลเพ่ือการเจริญเติบโต และเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวในการแลกเปลี่ยนสารกับสิ่งแวดลอม การแบง
เซลลแบบไมโทซิสเปนการแบงเซลลรางกายมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ระยะอินเทอรเฟส (Interphase) เปนระยะที่เซลลเตรียมความพรอมในการแบงเซลล ไดแก การ
สังเคราะห เอนไซม โปรตีน ออรแกเนลล และมีการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมเปน 2 เทา ทําใหเกิดการจําลอง
โครโมโซมจาก 1 Chromosome เปน 2 Chromatid 
 2. ระยะโพรเฟส (Prophase) เปนระยะที่โครโมโซมเริ่มเห็นชัดขึ้น เซนทริโอลสรางเสนใยสปนเดิล 
(Spindle Fiber)  
 3. ระยะเมทาเฟส (Metaphase) เปนระยะที่โครโมโซมหดสั้นท่ีสุด ขนาดใหญท่ีสุด เห็นไดชัดเจน โครโมโซม
มาเรียงตัวในแนวกลางเซลล โดยมีเสนใยสปนเดิลจับอยูตรงตําแหนงเซนโทรเมียร โดยยึดกับโปรตีนชนิดหนึ่งคือ 
ไคนีโทคอร (Kinetochore) ระยะนี้เย่ือหุมนิวเคลียสสลายตัวหมด 
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 4. ระยะแอนาเฟส (Anaphase) เปนระยะที่โครมาทิดแยกจากกันโดยการหดตัวของเสนใยสปนเดิล ทําให
โครโมโซมแยกเปน 2 กลุม ระยะนี้โครโมโซมจึงประกอบดวย 1 โครมาทิด 
 5. ระยะเทโลเฟส (Telophase) โครโมโซมที่แยกจากกันเปน 2 กลุม จะเริ่มสรางเย่ือหุมนิวเคลียส ทําให
เห็นนิวเคลียส 2 อัน ถือวาสิ้นสุดการแบงนิวเคลียส 
 การแบงไซโทพลาซึมมี 2 กรณี 
 1. การแบงไซโทพลาซึมในเซลลสัตว เกิดจากเย่ือหุมเซลลคอดเขาหากันจนกระทั่งเซลลขาดออกจากกันได
เซลลใหม 2 เซลล 
 2. การแบงไซโทพลาซึมในเซลลพืช เกิดจากการสรางแผนกั้นเซลล (Cell Plate) ตรงกลาง และมีการสะสม
สารเซลลูโลสตรงบริเวณนี้ทําใหเกิดเปนผนังก้ันเซลลใหเปน 2 เซลล  
 เซลลสัตว 
 

Interphase Prophase Metaphase

Anaphase Telophase  
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 เซลลพืช 
 

Interphase Prophase Metaphase

Anaphase Telophase  
 
 

 
 
การแบงเซลลแบบไมโอซิส (Meiosis) 
 การแบงเซลลแบบไมโอซิส เปนกระบวนการแบงเซลลสืบพันธุโดยมีการแบงเปน 2 ระยะใหญ คือ ไมโอซิส I 
และไมโอซิส II 
 ไมโอซิส I 
 ระยะอินเตอรเฟส I เปนระยะเตรียมความพรอมเหมือนการแบงเซลลแบบไมโทซิส 
 ระยะโพรเฟส I เปนระยะที่โครโมโซมหดสั้นและมีการเขาคูกับของฮอมอโลกัสโครโมโซม และเกิดการ
แลกเปลี่ยนช้ินสวนโครโมโซม (Crossing Over) ทําใหเกิดความหลากหลายของเซลลสืบพันธุ 
 ระยะเมทาเฟส I โครโมโซมจะเรียงอยูกลางเซลลแบบคูฮอมอโลกัส โดยมีเสนใยสปนเดิลจับอยูตรงเซนโทรเมีย 
 ระยะแอนาเฟส I โครโมโซมที่เปนคูฮอมอโลกัส แยกจากกันไปคนละขั้วของเซลล และโครโมโซมจะมีจํานวน
ครึ่งหนึ่งของจํานวนโครโมโซมในระยะอินเตอรเฟส I  
 ระยะเทโลเฟส I โครโมโซมท่ีแยกไปคนละขั้วสรางเย่ือหุมนิวเคลียสลอมรอบ ไดนิวเคลียสใหม 2 นิวเคลียส 
 การแบงไซโทพลาซึมเหมือนการแบงเซลลแบบไมโทซิส แตในบางเซลลอาจจะไมเกิดการแบงไซโทพลาซึมใน
ระยะไมโอซิส I ก็ได 
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 ไมโอซิส II 
 ระยะอินเตอรเฟส II ไมมีการจําลองตัวเองของโครโมโซม เน่ืองจากแตละโครโมโซมมี 2 โครมาทิดแลว 
 ระยะโพรเฟส II แอนาเฟส II เทโลเฟส II จะคลายการแบงเซลลแบบไมโทซิส และจะเกิดการแบงไซโทพลาซึม
ในระยะนี้อีกครั้ง ในท่ีสุดจะได 4 เซลล 
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โครงสรางพ้ืนฐานทางดีเอ็นเอ 
 ในเซลลรางกายแตละเซลล เมื่อนําดีเอ็นเอมาเรียงตอกันจะมีความยาวประมาณ 2.2 เมตร เฉลี่ยแลว
โครโมโซมแตละแทงจะมีความยาวประมาณ 4.8 เซนติเมตร หรือ 4800 ไมโครเมตร แตขดเปนโครโมโซม 1 แทง 
ยาวประมาณ 6 ไมโครเมตร การขดตัวของดีเอ็นเอจะขดพันรอบโปรตีนฮิสโตน 
 

  
ภาพโครงสรางของโครโมโซม 

 
 โครงสรางพ้ืนฐานของดีเอ็นเอ 
 ดีเอ็นเอ ประกอบดวยหนวยยอย คือ นิวคลีโอไทด (Nucleotide) ตอกันเปนสายยาว แตละนิวคลีโอไทด
ประกอบดวย 
 1. น้ําตาลเพนโทส (S) เปนน้ําตาลท่ีคารบอน 5 อะตอม มีโครงสรางเปนรูปหาเหลี่ยม 
 2. หมูฟอสเฟต (P) PO4  
 3. ไนโตรจีนัสเบส เปนเบสที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบ มี 4 ชนิด ไดแก อะดีนิน (Adenine ; A) ไทมีน 
(Thymine ; T) ไซโทซีน (Cytosine ; C) กวานีน (Guanine ; G)  

S

AP

S

GP

S

P T

S

P C

นิวคลีโอไทดที่มี
เบสอะดีนีน

นิวคลีโอไทดที่มี
เบสกวานีน

นิวคลีโอไทดที่มี
เบสไทมีน

นิวคลีโอไทดที่มี
เบสไซโทซีน   

  สายดีเอ็นเอของคนประกอบดวยสายของนิวคลีโอไทด 2 สาย พันเกลียวแบบเวียนขวา โดยมีการจับคู
กันระหวางเบส A = T และ C ≡ G ลําดับของเบสบนสายดีเอ็นเอ เปนขอมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
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C

  
ภาพแสดงโครงสรางดีเอ็นเอที่คลายเกลียวออกแลว 

 
 

  
ภาพโครงสรางดีเอ็นเอเปนเกลียวคู 
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 หนาที่ของสารพันธุกรรม 
 1. ดีเอ็นเอตนแบบในรุนหนึ่งสามารถถายทอดขอมูลผานไปรุนตางๆ ได  
 2. ลําดับของนิวคลีโอไทดในสายดีเอ็นเอเปนขอมูลของยีนท่ีมีบทบาทในการสังเคราะหโปรตีน 
 3. ถาลําดับของนิวคลีโอไทดในสายดีเอ็นเอเปลี่ยนแปลง จะทําใหลักษณะพันธุกรรมแตกตางไป ซ่ึงอาจเกิด
จากการแลกเปลี่ยนช้ินสวนของโครโมโซมในการแบงเซลลสืบพันธุหรือเกิดมิวเทชัน (Mutation) ทําใหเกิดวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 
 

ฮอมอโลกัส
โครโมโซม

ฮอมอโลกัสโครโมโซม
ในระยะการแบงเซลล

A

N

a

N

A A

N N

a a

N N

 
 
 โครโมโซมของสิ่งมีชีวิตจะพบเปนคูโฮโมโลกัส ซ่ึงประกอบดวยยีนท่ีเปนคูกันเรียกวา แอลลีล เชน ยีน A เปน
แอลลีลกับ a โดยยีน A เปนยีนเดน a เปนยีนดอย ซ่ึงจะพบอยูในตําแหนงท่ีตรงกันของคูฮอมอโลกัส 
 ถาให N เปนยีนท่ีควบคุมลักษณะคางบุม n เปนยีนท่ีควบคุมคางไมบุม N เปนแอลลีลกับ n จะมีลักษณะ
โครโมโซมได 3 แบบ 
 

แบบที่ 1 มียีน N
จีโนไทปเปน NN

ฟโนไทปเปนคางบุม

แบบที่ 2 มียีน N, n
จีโนไทปเปน Nn

ฟโนไทปเปนคางบุม

แบบที่ 3 มียีน n
จีโนไทปเปน nn
ฟโนไทปคางไมบุม

N N N N N N n n n n n n
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 การถายทอดลักษณะคางบุม  

  

Nnพอ สรางเซลลสเปรมได 2 ชนิด

Nnแม สรางเซลลไขได 2 ชนิด และ

และ

N

N n

n

(แอลลีล N และ n อยางละ 50%)

(แอลลีล N และ n อยางละ 50%)
 

 
  เซลลไข    
 

 
 
 

 
N   

 
n   

เซลลอสุจิ 
 

N
  

 
NN   

 
Nn   

 
 

n
  

 
Nn   

 
nn   

 ลูกท่ีไดมีจีโนไทป 3 ชนิด 
 NN : Nn : nn = 1 : 2 : 1 
 มีฟโนไทป 2 ชนิด 
 คางบุม : คางไมบุม = 3 : 1 

 
การศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 การศึกษาการถายทอดลักษณะ สามารถเขียนเปนแผนผังการถายทอดลักษณะเรียกวา เพดดีกรี (Pedigree)
โดยใชสัญลักษณ ดังนี้ 
 
    ชายปกติ 
 
    หญิงปกติ 
 
    ชายท่ีมีลักษณะท่ีศึกษา 
 
    หญิงท่ีมีลักษณะท่ีศึกษา 
 
  ชายหญิงแตงงานกัน 
 

  ชายหญิงแตงงานกันมีลูก 3 คน เปนหญิง 2 คน ชาย 1 คน 
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 การถายทอดลักษณะที่พบบนโครโมโซมรางกาย  
 โครโมโซมในเซลลของคนมี 2 ชนิด คือ โครโมโซมรางกายมี 22 คู โครโมโซมเพศ 1 คู ยีนท่ีพบบน
โครโมโซมรางกายมี 2 แบบ ยีนเดนและยีนดอย ลักษณะท่ีพบบนโครโมโซมรางกายและเปนยีนเดน เชน ลักย้ิม 
นิ้วเกิน โรคเทาแสนปม และคนแคระ ลักษณะท่ีพบบนโครโมโซมรางกายและเปนยีนดอย เชน ทาลัสซีเมีย เปน
โรคทางโลหิตท่ีผูปวยมีอาการโลหิตจางมาแตกําเนิด และมีดีซานรวมดวย จะมีลักษณะไมเติบโตสมอายุ ตับมามโต 
ดั้งจมูกยุบ กะโหลกศีรษะหนา โหนกแกมสูง คางและกระดูกกรรไกรกวาง ฟนบนยื่น กระดูกเปราะ ผิวคล้ํา      
ติดเช้ืองาย ลักษณะผิวเผือกเปนลักษณะท่ีเซลลไมสามารถผลิตรงควัตถุเมลานิน ทําใหผิวหนัง ขน ผม และตาไมมีสี 
ลักษณะท่ีพบในยีนดอยนี้จะมีโอกาสเกิด 1 ใน 4 กรณีมีพอและแมมียีนดอยแฝงอยู (พาหะ) 
 

รุนที่ 1

รุนที่ 2

รุนที่ 3   
 แผนผังการถายทอดลักษณะนี้เปนยีนเดน เชน ลักษณะมีลักย้ิม นิ้วเกิน ซ่ึงอยูบนโครโมโซมรางกาย  แสดง
ลักษณะ 3 รุน  
 การถายทอดลักษณะที่พบบนโครโมโซมเพศ 
 ในคนมีโครโมโซมรางกาย 22 คู โครโมโซมเพศ (Sex Chromosome) 1 คู ซ่ึงมี 2 แบบ XX เปนหญิง XY 
เปนชาย ยีนท่ีพบอยูบนโครโมโซม X มักพบเปนยีนดอย เชน ยีนตาบอดสี ยีนโรคภาวะบกพรองเอนไซม กลูโคส-
6-ฟอสเฟต ยีนโรคเลือดไหลไมหยุด ลักษณะดังกลาวจะพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง เนื่องจากเพศชายมี
โครโมโซม X เพียง 1 แทง แตเพศหญิงมี X 2 แทง โอกาสเกิดในเพศชายจึงสูงกวา เชน  
 ยีนตาบอดสีแทนดวยยีนดอย c ยีนตาปกติ C 
 เพศหญิงมีจีโนไทปได 3 แบบ XCXC, XCXc ตาปกติ 
     XcXc ตาบอดสี 
 เพศชายมีจีโนไทปได 2 แบบ XCY ตาปกติ 
     XcY ตาบอดสี 
 เพศหญิงโอกาสตาบอดสี 3

1 , เพศชายโอกาสตาบอดสี 2
1  หรือ 50% 
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 การถายทอดลักษณะที่มีหลายแอลลีล 
 ลักษณะโดยทั่วไปมียีน 2 แอลลีล คือ แอลลีลเดน และแอลลีลดอย แตลักษณะที่มีแอลลีลมากกวา 2 แอลลีล 
เชน ลักษณะหมูเลือด A B O ของคนมี 3 แอลลีล คือ IA, IB, i แอลลีล A สรางแอนติเจนท่ีผิวเม็ดเลือดแดง
แบบ A แอลลีล B สรางแอนติเจนท่ีผิวเม็ดเลือดแดงแบบ B สวนแอลลีล i เปนแอลลีลท่ีไมสรางแอนติเจนท่ีผิว
เม็ดเลือดแดง จึงพบจีโนไทปและฟโนไทปไดดังตาราง 
 

จีโนไทป ฟโนไทป 
IAIA, IAi หมูเลือด A 
IBIB, IBi หมูเลือด B 

IAIB หมูเลือด AB 
ii หมูเลือด O  

 
จีโนไทปพอแม จีโนไทปของลูก 

 IAIA × IAIA IAIA 
 IAi × IAi IAIA, IAi, ii 
 IAi × ii IAi, ii 
 IAIA × IBIB IAIB 
 IAi × IBi IAIB, IAi, IBi, ii 
 IAIB × IAIB IAIA, IBIB, IAIB 
 IAIA × ii IAi 
 IBIB × ii IBi 
 IAIB × ii IAi, IBi 
 ii × ii ii  

 
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
 พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงได เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เชน การผาเหลา การ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับปรุงพันธุโดยคน การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีทําใหเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 การผาเหลา (Mutation) คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมท่ีสามารถถายทอดไปสูลูกหลานได
มี 2 แบบ คือ การกลายพันธุของโครโมโซม การกลายพันธุของยีน 
 การกลายพันธุของโครโมโซม เชน การเปลี่ยนแปลงจํานวนโครโมโซม เชน พืชท่ีมีจํานวนโครโมโซม 3n, 
4n พืชเหลานี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตมากกวาพืชท่ีมีจํานวนโครโมโซมปกติ (2n) 
 การกลายพันธุของยีน เชน โรคทางพันธุกรรม ลักษณะผิวเผือก ลักษณะลวดลายบนใบหรือดอกของพืช 
 สาเหตุของการเกิดการกลายพันธุ 
 1. เกิดเองตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจเกิดจากความผิดปกติขณะแบงเซลล 
 2. รังสีสามารถทําใหเกิดการกลายพันธุได เชน รังสีแกมมา ซ่ึงใชในพืช เชน พุทธรักษา เบญจมาศ ปทุมมา 
 3. สารเคมี เชน อะฟลาทอกซินท่ีไดจากราในอาหาร ไนโตรซามีนท่ีไดจากดินประสิวในการถนอมอาหาร 
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 การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Theory of Natural Selection) เปนแนวความคิดของ ชารล ดารวิน 
(Charles Darwin) เขาไดเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการ ซ่ึงกลาวถึงสิ่งมีชีวิตท่ีมีความเหมาะสมที่สุดจะคงอยู เนื่องจากมี
การแขงขันกันเพ่ือแยงทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด สิ่งมีชีวิตท่ีอยูรอดเปนสิ่งมีชีวิตท่ีไดรับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ 
 จากการเดินทางไปกับเรือบีเกิลของ ดารวิน เขาพบวา นกจาบบนเกาะกาลาปากอสมีลักษณะจะงอยปาก
แตกตางกัน เนื่องจากอาหารของนกเหลานั้นแตกตางกัน แสดงวา นกจาบมีการปรับพันธุกรรม (Genetic Adaptation) 
ใหเหมาะสมกับอาหาร 
 ผลจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทําใหสิ่งมีชีวิตท่ีอยูรอดไดมีความแข็งแรงและมีความหลากหลายทาง
พันธุกรรม 
 การคัดเลือกพันธุและการปรับปรุงพันธุโดยคน การคัดเลือกโดยคนจะเกิดสิ่งมีชีวิตท่ีมีลักษณะดีเดนตาม
ความตองการของคน เชน 
 - การคัดเลือกพันธุปลาทับทิม ซ่ึงเปนปลาที่มีลักษณะดีเดน คือ การเจริญเติบโตเร็วมีสวนท่ีเปนเนื้อมาก
ถึง 40% โครงกระดูกเล็ก กางนอย เสนใยกลามเน้ือละเอียด รสชาติดี ไมมีกลิ่นท่ีเกิดจากไขมันปลา ตานทานตอโรค 
พันธุปลาทับทิมมีการพัฒนามาจากพันธุปลานิลท่ัวโลกนํามาผสมขามพันธุ และเลี้ยงลูกผสมท่ีมีลักษณะดีเดนหลายๆ คู 
เพ่ือนําคูผสมดีเดนเหลานั้นมาผสมกันเองอีกครั้งจนกระท่ังไดปลาทับทิม 
 - การปรับปรุงพันธุขาว พันธุขาวพันธุดีท่ีนํามาใชปรับปรุงพันธุคือพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวเจา
ท่ีปลูกไดทุกภาค ใชเวลาปลูก 160 วัน ทนแลง ทนดินเปรี้ยวดินเค็ม เมื่อนําพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 มาอาบรังสี
แกมมา ทําใหเกิดมิวเทชันไดพันธุขาว กข 6 กข 10 และกข 15 ท่ีมีลักษณะดีขึ้นคือ กข 6 เปนพันธุขาวเหนียวท่ีมี
กลิ่นหอม ใหผลผลิตสูง ทนแลง ตานทานโรคไหมและโรคใบจุดสีน้ําตาลไดดี กข 15 เปนพันธุขาวเจาท่ีใหผลผลิต
เทากับขาวดอกมะลิ 105 แตกข 15 มีอายุสั้นกวา 10 วัน เก็บเกี่ยวไดเร็วกวา ตานทานโรคไดดีกวาขาวดอกมะลิ 105 
 
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
 เทคโนโลยีชีวภาพเปนการนําความรูดานชีววิทยา ในสาขาพันธุศาสตรมาประยุกตเพ่ือใหเกิดประโยชนแก
มนุษย เชน การทําพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) การโคลน (Cloning) การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ (Tissue 
Culture) การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) 
 พันธุวิศวกรรม 
 การศึกษาพันธุวิศวกรรมเปนเทคนิคการสรางสิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามท่ีตองการ โดยการสราง DNA สายผสม 
(Recombinant DNA) โดยการถายยีนท่ีตองการลงไปแบคทีเรีย เพ่ือใหเปนตัวพายีนเหลานั้นเขาไปในสิ่งมีชีวิตท่ี
ตองการสรางพันธุกรรมใหม เราเรียกสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดจากวิธีพันธุวิศวกรรมนี้วา สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือ
จีเอ็มโอ (Genetically Modified Organism ; GMO) ปจจุบันสิ่งมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมตางๆ เชน 
 - ฝายบีทีและขาวโพดบีที เปนพืช GMO ท่ีไดจากการถายยีนจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ซ่ึง
เปนแบคทีเรียท่ีสามารถสรางโปรตีนท่ีเปนพิษตอแมลง พืชท่ีมียีนนี้จึงตานทานแมลงได 
 - พริก มะละกอ ตานทานไวรัส เปนการนํายีนท่ีสามารถสังเคราะหโปรตีนท่ีหอหุมอนุภาคไวรัส ทําให
ไวรัสไมสามารถทําอันตรายใหแกพืชได 
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 - การผลิตอินซูลินโดยแบคทีเรีย ทําโดยตัดยีนอินซูลินจากคนปกติถายลงไปในพลาสมิดของแบคทีเรีย 
(Plasmid เปน DNA ท่ีเปนวงกลมขนาดเล็กของแบคทีเรีย) เมื่อแบคทีเรียแบงเซลลจะทําใหไดแบคทีเรียท่ีมียีน
อินซูลินเปนจํานวนมาก และแบคทีเรียนี้จะสามารถสังเคราะหอินซูลินไดดังแผนผังน้ี 
 

ตัดยีนดวยเอนไซมตัดจําเพาะ

ดีเอ็นเอลูกผสม
นําดีเอ็นเอลูกผสมกลับเขาไปในแบคทีเรีย

แบงเซลล
แบคทีเรียรุนลูกที่มียีนอินซูลินอยู

แบคทีเรีย
พลาสมิด

ยีนอินซูลินใน
โครโมโซมของคน

 
 
 การโคลน (Cloning) 
 การโคลน หมายถึง การสรางสิ่งมีชีวิตใหมใหมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนเดิม เปนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
เชน การโคลนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน แกะ วัว ในประเทศไทยมีการโคลนวัวเนื้อตัวแรกของโลกช่ือ  นิโคลและ
การโคลนวัวนมตัวแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใตช่ือ อิง ซ่ึงเกิดจากการโคลนเซลลใบหูของตัวตนแบบ 
 

เซลลรางกายของผูให เซลลไขที่ไมมีนิวเคลียส

นํามารวมกันโดยการใชกระแสไฟฟา

ไดเซลลใหม

แบงเซลล

สิ่งมีชีวิตที่เหมือนสิ่งมีชีวิตที่เปนผูใหเซลลรางกาย  
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 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) 
 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเปนการโคลนในพืช โดยการนําเอาสวนของพืชมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะหท่ีพืช
ตองการในสภาพปลอดเชื้อ ควบคุมแสงสวาง อุณหภูมิ ความช้ืน และกระตุนการเจริญของพืชดวยฮอรโมนพืช 
เชน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน  
 ประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 1. ไดพืชจํานวนมากท่ีมีลักษณะเหมือนเดิม 
 2. ใชเวลาสั้นในการผลิตตนพันธุดี 
 3. ตนพันธุท่ีไดปราศจากโรค 
 4. ใชผลิตตนพันธุท่ีผสมกันเองในธรรมชาติยาก เสี่ยงตอการสูญพันธุ  
 ลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) 
 ลายพิมพดีเอ็นเอของคนเปนเอกลักษณของแตละบุคคล เพราะคนทุกคนจะมีลายพิมพดีเอ็นเอท่ีแตกตางกัน 
ยกเวนแฝดแทท่ีลายพิมพดีเอ็นเอจะเหมือนกัน ลายพิมพดีเอ็นเอของลูกจะไดจากดีเอ็นเอของพอและแมอยางละครึ่ง  
 ประโยชนของการศึกษาสายพันธุดีเอ็นเอ 
 1. พิสูจนเพ่ือบุคคลในกรณีฆาตกรรม กรณีบุคคลสูญหาย 
 2. พิสูจนความสัมพันธของพอแมและลูก  
 ความกาวหนาทางพันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 1. ดานการเกษตร สรางพืช GMO ท่ีมีลักษณะตามท่ีตองการ เชน ตานทานโรค ทนแลง ใหผลผลิตท่ีมี
คุณคาทางอาหาร 
 2. การพัฒนาผลิตสัตว เชน การผสมเทียม การถายฝากตัวออน การโคลน 
 3. การแพทยและสาธารณสุข เชน การตรวจโรคหาความบกพรองกอนแตงงาน การรักษาโรคดวยวิธียีน
บําบัด (Gene Therapy) ซ่ึงทําโดยการตัดช้ินสวนของยีนท่ีเปนโรคทิ้งไปกอนท่ีจะเปนโรค 
 4. เทคโนโลยีดีเอ็นเอ เชน การตรวจสอบดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตเพ่ือการพิสูจนเอกลักษณ บุคคล พันธุพืช 
พันธุสัตว เพ่ือดูความสัมพันธพอแมลูก เพ่ือการสืบคนผูตองสงสัย 
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แบบทดสอบ 
 
1. ยีน A และ B อยูบนโครโมโซมแทงเดียวกัน แผนภาพใดท่ีแสดงยีน A และ B ท่ีอยูบนโครโมโซมในระยะ 

Prophase ไดถูกตอง 
 

I II III VIV

A

B A
B

A
A

B
B

A
B

A
B

A A

B B

  
 1) I และ III 2) II และ V 3) III และ IV 4) IV และ V  
2. จากภาพเปนระยะเมตาเฟสของการแบงเซลลแบบใด และจํานวนโครโมโซมใน Somatic Cell มีจํานวน

เทาใด ตามลําดับ 
 

  
 1) Mitosis, 3 2) Mitosis, 6 3) Meiosis II, 3 4) Meiosis II, 6  
3. ยีนของสิ่งมีชีวิตแสดงออกในรูปของสารใด 
 1) คารโบไฮเดรตและโปรตีน  2) กรดนิวคลีอิกและโปรตีน 
 3) โปรตีน   4) ฮอรโมน  
4. การแบงเซลลไขกระดูกของคนในระยะใดที่มีจํานวนโครโมโซมเปน 92 เสน 
 1) Interphase 2) Prophase 3) Metaphase 4) Anaphase  
5. ขอเปรียบเทียบระหวาง DNA และ RNA ขอใดท่ีไมถูกตอง  

 ขอเปรียบเทียบ DNA RNA 
1) น้ําตาล C5H10O5 C5H10O4 
2) ไนโตรเจนเบส A T C G A U C G 
3) จํานวนสาย คู เดี่ยว 
4) ตนแบบในการเพ่ิมจํานวน DNA DNA  
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6. โครโมโซมในภาพใดเปน Homologous Chromosome และ Heterozygous gene  

 1) 
A a

b B

A a

b B
   2) 

A A

b b

a a

B B
 

 

 3) 
A a B b

   4) 
A
B

A
B

a
B

a
B

 

 
7. หมูเลือด ABO เปนลักษณะพันธุกรรมท่ีมีแอลลีล (Allele) จํานวนเทาใด 
 1) 2 2) 3 3) 4 4) 6  
8. การเกิดมิวเทชันมีสาเหตุจากส่ิงใด 
  ก. ธรรมชาติ ข. อะฟลาทอกซิน ค. ไนโตรซามีน ง. รังสีแกมมา 
 1) เฉพาะ ก. 2) เฉพาะ ข. และ ค. 3) เฉพาะ ง. 4) ก., ข., ค. และ ง.  
9. การทําพันธุวิศวกรรมสามารถถายยีนใหกับสิ่งมีชีวิตใด 
 1) ไวรัส 2) แบคทีเรีย 3) โปรโตซัว 4) เช้ือรา  
10. พลาสมิด (Plasmid) ในแบคทีเรียมีลักษณะในขอใด 
 1) เปน DNA ท่ีเปนวงกลม  2) เปน DNA ท่ีเปนทอนสั้นๆ  
 3) เปน RNA ท่ีเปนวงกลม  4) เปน RNA ท่ีเปนทอนสั้นๆ  
11. Gene Therapy คืออะไร 
 1) การตัดตอยีนเพ่ือการรักษาโรค 2) การเปลี่ยนแปลงยีน 
 3) การใชสมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคทางพันธุกรรม 4) การใชรังสีเพ่ือการรักษาโรคทางพันธุกรรม  
12. ขอใดเปน Genetic Adaptation 
 1) คนแตละเช้ือชาติมีสีผมไมเหมือนกัน 2) นกจาบมีปากหลายแบบ 
 3) พุทธรักษามีกลีบดอกเปนลายดาง 4) เกงดําเปนเกงเผือก  
13. ลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในขอใดไมเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
 1) เชาวปญญา 2) สีผิว 3) ความสูง 4) กลุมเลือด  
14. เด็กชายหญิง 6 คนเปนพ่ีนองกันมีหมูเลือด A 3 คน หมูเลือด B 2 คน หมูเลือด AB 1 คน บิดามารดาจะไม

มีโอกาสเปนหมูเลือดใด 
 1) AB × A 2) AB × B 3) A × B 4) AB × O  
15. ชายคนหนึ่งตาสีฟาแตงงานกับหญิงตาสีน้ําตาล ลูกคนแรกมีตาสีฟา และลูกคนท่ีสองมีโอกาสตาสีน้ําตาลกี่

เปอรเซ็นต ถาตาสีน้ําตาลเปนลักษณะเดน ตาสีฟาเปนลักษณะดอย 
 1) 0% 2) 25% 3) 50% 4) 75% 
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16. คนเผือกมักหรี่ตาเมื่อแสงจาเพราะเหตุใด 
 1) มานตาเล็ก   2) มานตามีรงควัตถุนอย 
 3) มานตามีรงควัตถุมาก   4) มานตาไมมีรงควัตถุ  
17. ลักษณะท่ีปรากฏในเพดดีกรีขอใดท่ีมีลักษณะเปนยีนดอยบนโครโมโซม X 
 

 1)  2)  

 

 3)  4)  

 
18. โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมคือขอใด 
  ก. ทาลัสซีเมีย ข. ฮีโมฟเลีย ค. ลิวคีเมีย 
 1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค. 3) ก. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
19. ชายคนหนึ่งปกติแตงงานกับหญิงปกติ แตลูกมีท้ังท่ีเปนทาลัสซีเมียและปกติ ดังน้ันจีโนไทปของชายหญิงคูนี้

ควรเปนอยางไร 
  ก. ชายพาหะ หญิงปกติ  ข. ชายปกติ หญิงพาหะ ค. ชายพาหะ หญิงพาหะ 
 1) ก. และ ข. 2) ก. หรือ ค. 3) เฉพาะ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
20. Natural Selection ของสิ่งมีชีวิตจะทําใหสิ่งมีชีวิตมีลักษณะใด 
 1) แข็งแรงท่ีสุด   2) มีลูกหลานจํานวนมาก 
 3) ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดี 4) ถูกทุกขอ 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 4) 3. 3) 4. 4)  5. 1) 6. 2) 7. 2) 8. 4) 9. 2) 10. 1) 
11. 1) 12. 2) 13. 4) 14. 4)  15. 3) 16. 4) 17. 3) 18. 1) 19. 3) 20. 1) 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 ความหลากหลายทางชีวภาพมี 3 ชนิด 
 1. ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา หมายถึง ระบบนิเวศแตละแหงมีความแตกตางของชนิดและจํานวน
ของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตท่ีอยูรวมกัน 
 2. ความหลากหลายของสปชีส หมายถึง ชนิดของสิ่งมีชีวิตตางๆ บนโลก ซ่ึงมีประมาณ 10-50 ลานชนิด 
 3. ความหลากหลายทางพันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีความแตกตางกัน 
 
สปชีสของสิ่งมีชีวิต 
 สปชีส คือ กลุมสิ่งมีชีวิตท่ีเปนประชากรชนิดเดียวกันผสมพันธุกันแลวไดลูกหลานสืบทอดตอไป เนื่องจาก
ความคลายคลึงกันในระดับโครโมโซม ทําใหโครโมโซมจากพอและแมสามารถเขาคูกันได เชน  
  Homo sapiens คนทุกชาติ Canis familiaris สุนัขบาน 
  Zea  mays ขาวโพดทุกชนิด Canis lupus สุนัขปา  
 สุนัขบานและสุนัขปา มีความใกลชิดทางพันธุกรรมจึงสามารถผสมพันธุกันไดลูกผสม 
 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตแตละสปชีสจะมีลักษณะเดนเฉพาะไมเหมือน Species อื่น แตภายในสปชีสเดียวกัน
อาจจะมีความแตกตางกันในเรื่องตางๆ เชน สายพันธุ เพศผูและเพศเมีย ความแตกตางระหวางวัยท่ีเจริญเติบโต
และชวงท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว  
 การเกิดสปชีสใหม 
 การเกิดสปชีสใหม มีสาเหตุจากความแตกตางของส่ิงแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ ทําใหเกิดการคัดเลือก
ตามธรรมชาติ จะทําใหเกิดประชากรเปนกลุมยอยที่มีพันธุกรรมท่ีแตกตางกันจนไมสามารถผสมพันธุกันไดหรือ 
ผสมพันธุไดแตเปนหมัน เชน สิ่งมีชีวิตสปชีสหนึ่งอาศัยอยูรวมกลุมกัน แตมีเหตุการณท่ีทําใหพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยูแยกกัน 
เชน มีแมน้ําขวางกลาง ทําใหแบงสิ่งมีชีวิตสปชีสนี้เปน 2 กลุม และสิ่งมีชีวิตนี้ไมสามารถอพยพยายขามถ่ินกันได 
ทําใหเกิดพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีแตกตางกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดเปนสปชีสใหม ในปจจุบันสามารถจําแนก
สิ่งมีชีวิตไดประมาณ 1.5 ลานสปชีส และพบวาแมลงเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีสปชีสมากท่ีสุดประมาณ 750,000 สปชีส 
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ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
 นักชีววิทยาไดจัดจําแนกหมวดหมูของสิ่งมีชีวิตโดยเกณฑตางๆ ดังน้ี 
 1. โครงสรางของสิ่งมีชีวิต จุดกําเนิดของอวัยวะ 
 2. สารเคมีภายในเซลล 
 3. ออรแกเนลลในเซลล 
 4. โปรตีนท่ีสรางขึ้น 
 5. แบบแผนการเจริญเติบโต 
 6. หลักฐานทางวิวัฒนาการ 
 7. การแพรกระจายตามสภาพภูมิศาสตร  
 ในปจจุบันนักชีววิทยาไดจําแนกสิ่งมีชีวิตเปน 5 อาณาจักร 
 1. อาณาจักรมอเนอรา (Monera) 
 2. อาณาจักรโพรทิสตา (Protista) 
 3. อาณาจักรเห็ดราและยีสต (Fungi) 
 4. อาณาจักรพืช (Plantae) 
 5. อาณาจักรสัตว (Animalia)  
 อาณาจักรมอเนอรา 
  สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา เปนสิ่งมีชีวิตพวกแรกท่ีเกิดขึ้นในโลก ลักษณะของเซลลจะไมมีนิวเคลียส 
(Prokaryote) การดํารงชีวิตสวนใหญเปนผูยอยสลายอินทรียสาร บางชนิดเปนปรสิตหรือสรางอาหารไดเอง 
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้ ไดแก แบคทีเรียและสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 
  ความสําคัญของแบคทีเรียและสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
  1. ทําใหเกิดการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 
  2. ผลิตสารเคมี เชน แอซิโตน กรดแลกติก ยาปฏิชีวนะ 
  3. ผลิตนมเปรี้ยว เนยแข็ง ผักดอง น้ําสมสายชู ปลารา 
  4. ตรึงไนโตรเจน เชน ไรโซเบียม แอนาบีนา นอสตอก 
  5. เปนสาเหตุของโรคปอดบวม วัณโรค อหิวาตกโรค ฉี่หนู และแอนแทรกซ  
 อาณาจักรโพรทิสตา 
  อาณาจักรโพรทิสตา มีสิ่งมีชีวิตท่ีมีความหลากหลายมากที่สุด มีท้ังท่ีเปนเซลลเดียวและหลายเซลล 
บางชนิดมีลักษณะคลายพืช คือมีคลอโรพลาสต สามารถท่ีจะสังเคราะหดวยแสงไดบางชนิดเปนสาเหตุของโรค 
  โพรทิสตแบงได ดังนี้ 
  1. โพรทิสตท่ีหากินอิสระ เชน ยูกลีนา อะมีบา วอรติเซลลา 
  2. โพรทิสตท่ีเปนสาเหตุของโรค เชน ทริปพาโนโซมเปนสาเหตุของโรคเหงาหลับ 
  3. โพรทิสตท่ีสามารถสังเคราะหดวยแสง เชน ยูกลีนา ไดอะตอม สาหรายสีน้ําตาล เชน สาหราย
เคลป ซารกัสซัม ลามินาเรีย พาไดนา สาหรายสีแดง เชน จีฉาย สาหรายผมนาง สาหรายสีเขียว เชน คลอเรลลา    
สไปโรไจรา สาหรายไฟ 
  4. โพรทิสตท่ีเปนอาหารของคน เชน สาหรายสีแดง สาหรายสีเขียว 
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 อาณาจักรฟงไจ 
  ฟงไจเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีท้ังเซลลเดียวและหลายเซลล แตยังไมพัฒนามาเปนเนื้อเยื่อ สืบพันธุโดยการ
สรางสปอร การดํารงชีวิตเปนแบบปรสิตหรือผูยอยสลายอินทรียสาร 
  ความสําคัญของฟงไจ 
  1. ทําหนาท่ีเปนผูยอยสลายอินทรียสารในระบบนิเวศ เชน ราไมคอรไรซา 
  2. ผลิตกรดฟูมาริก เชน ไรโซปส 
  3. เปนอาหารของคน เชน เห็ดตางๆ  
  4. ยีสตใชทําขนมปง แอลกอฮอล และเปนอาหารเพิ่มวิตามิน B12  
  5. เพนนิซิเลียม ใชผลิตยาเพนนิซิลิน เปนยาปฏิชีวนะ 
  6. ราแอสเพอจิลัสในธัญพืช ผลิตสารพิษอะฟลาทอกซินเปนสารกอมะเร็งตับ 
  7. ฟงไจเปนปรสิตในพืช เชน ราน้ําคางในองุน ราสนิม ปริสิตในคน เชน เช้ือราท่ีเทา เช้ือราท่ีปอด  
 อาณาจักรพืช 
  พืชเปนสิ่งมีชีวิตหลายเซลล มีการจัดเรียงตัวเปนเนื้อเยื่อ สรางอาหารไดเองดวยการสังเคราะหดวยแสง 
โดยใชคลอโรพลาสตท่ีอยูภายในเซลล มีผนังเซลลเปนสารพวกเซลลูโลส แบงเปนกลุมใหญ 2 กลุม ตามลักษณะ
ของทอลําเลียง คือ พวกท่ีไมมีทอลําเลียง ไดแก มอส และกลุมท่ีมีทอลําเลียงเปนกลุมใหญ ไดแก เฟน ตีนตุกแก 
หญาถอดปลอง สน ปรง แปะกวย มะเมื่อย พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู 
  พืชกลุมตางๆ ไดแก 
  1. ไบรโอไฟต เปนพืชท่ีไมมีทอลําเลียง เชน ขาวตอกฤๅษีหรือสแฟกนัมมอส เปนพืชท่ีทนทานตอการ
สูญเสียน้ําดี ใชเปนวัสดุคลุมดินหรือใชเปนวัสดุใหความช้ืนในการปลูกพืช 
  2. เฟน เปนพืชท่ีมีทอลําเลียงแตไมมีดอก เปนพืชท่ีพบในยุคดีโวเนียนประมาณ 400 ลานปมาแลว 
กลุมของเฟนมีหลายสปชีส มีความสําคัญตางๆ ดังนี้ 
   - ใชเปนไมประดับ เชน ขาหลวงหลังลาย ชายผาสีดา เฟนกานดํา เฟนใบมะขาม 
   - ใชเปนอาหาร เชน ผักแวน กูดเก๊ียะ 
   - ทําเครื่องจักสาน เชน ยานลิเภา 
   - เปนปุยไนโตรเจนใหกับตนขาว เชน แหนแดง 
  3. พืชท่ีมีทอลําเลียงท่ีไมมีดอกแตมีเมล็ด เปนพืชท่ีพบประมาณ 360 ลานป สวนสืบพันธุคือโคน (Cone) 
ซ่ึงมี 2 ชนิด คือ โคนเพศผูและโคนเพศเมีย เมล็ดจะเกิดอยูในโคนเพศเมียจึงเรียกพืชชนิดนี้วา พืชเมล็ดเปลือย 
(Gymnosperm)  
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   ความสําคัญของพืชเมล็ดเปลือย 
   1. ปรง เปนพืชท่ีใชเปนไมประดับท่ีมีราคาแพง 
   2. แปะกวย เปนพืชท่ีเมล็ดมีอาหารสะสมนํามารับประทานได สารสกัดจากใบแปะกวยชวยรักษา
ความสมบูรณของผนังหลอดเลือดฝอย และปรับระบบหมุนเวียนเลือด ตอตานการอักเสบ การบวม ปองกันการ
เกิดอัมพาต ใชรักษาโรคเก่ียวกับความชรา 
   3. สน เปนพืชท่ีมีความหลากหลายมากที่สุดในกลุมพืชเมล็ดเปลือย สามารถนําตนมาใชสรางบาน 
ทําเครื่องเรือน ทําเย่ือกระดาษ 
   4. มะเมื่อย เปนพืชท่ีมีลักษณะแตกตางจากพืชเมล็ดเปลือยกลุมอื่น คือพบเวสเซลในทอลําเลียงน้ํา
คลายพืชดอก 
  4. พืชดอก เปนกลุมพืชมีจํานวนสปชีสมากท่ีสุดในอาณาจักรพืช มีดอกเปนอวัยวะสืบพันธุสรางเมล็ด
ในรังไข แบงเปน 2 กลุมใหญ คือ ใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู 
   ความสําคัญของพืชดอก 
   1. ธัญพืชเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวท่ีเปนแหลงคารโบไฮเดรตของคน เชน ขาวเจา ขาวสาลี 
   2. ตนไมยืนตน ใชสรางบาน ทําเครื่องเรือนตางๆ เชน ไมสัก ไมมะคา ฯลฯ 
   3. ไมดอก, ไมผล, พืชผัก ใชเปนไมประดับไมผลและพืชผัก ใชเปนอาหาร มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจ เชน กลวยไม ผลไมตางๆ  
 อาณาจักรสัตว 
  สัตวเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีหลายเซลล มีการเรียนรูและตอบสนองตอสิ่งเรา และมีการเคลื่อนไหวโดยการ
ทํางานของเน้ือเยื่อประสาทและกลามเนื้อ ไมสามารถสรางอาหารได เปนผูบริโภค แบงเปนหลายกลุม ดังนี้ 
  1. ฟองนํ้า เปนสัตวยังไมมีเนื้อเยื่อท่ีแทจริง ลําตัวมีรูพรุนใหน้ําเขาและออกทางชองเปดใหญ ฟองน้ํามี
ความสําคัญกับระบบนิเวศโดยเปนท่ีอาศัยของสัตวน้ําขนาดเล็ก และเปนอาหารของหอยและปลา ตัวอยางของ
ฟองน้ํา ไดแก ฟองนํ้าแกว ฟองนํ้าหินปูน ฟองน้ําถูตัว 
  2. ปะการัง เปนสัตวท่ีมีเนื้อเยื่อท่ีแทจริง เปนสัตวท่ีลําตัวกลวงมีหนวดรอบปาก ปะการังมีความสําคัญ
กับระบบนิเวศทางทะเล คือ เปนท่ีอยูอาศัยของตัวออนของสัตวน้ําในทะเล ทําใหเพ่ิมผลผลิตทางทะเล ตัวอยาง
ของสัตวในกลุมเดียวกับปะการัง ไดแก ไฮดรา แมงกะพรุน ซีแอนีโมนี กัลปงหา 
  3. หนอนตัวแบน เปนสัตวท่ีมีลําตัวแบน มีท้ังท่ีเปนปรสิตและหากินอิสระ ตัวอยางของสัตวในกลุมนี้ท่ี
เปนปรสิต ไดแก พยาธิใบไม พยาธิตัวตืด และสัตวท่ีหากินอิสระ ไดแก พลานาเรีย 
  4. หนอนตัวกลม เปนสัตวท่ีลําตัวรูปทรงกระบอก ไมมีปลอง สัตวในกลุมนี้สวนใหญเปนปรสิต เชน 
พยาธิเสนดาย 
  5. แอนเนลิดา เปนสัตวท่ีลําตัวเปนปลอง เปนสัตวท่ีมีระบบเลือด ตัวอยางของสัตวกลุมนี้ ไดแก 
ไสเดือนดิน เปนสิ่งมีชีวิตท่ีขุดรูในดิน ทําใหดินมีอากาศถายเท เหมาะแกการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ทําใหเกิด
การยอยสลายไดดี ไสเดือนกินซากพืชและซากสัตวและเมื่อขับถายออกมาจะเปนปุยใหแกพืช สัตวในกลุมนี้ท่ีเปน
ปรสิตช่ัวคราว เชน ปลิงและทาก จะดูดเลือดของสัตวและคนโดยปลิงและทากจะปลอยสารที่ทําใหสัตวท่ีถูกดูด
เลือดชาและปลอยสารฮิรูดิน (Hirudin) เพ่ือปองกันไมใหเลือดแข็งตัว 
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  6. มอลลัสก ไดแก หอย หอยทาก หอยนางรม หอยงวงชาง หมึกยักษ หมึกกระดอง และหมึกกลวย 
สัตวในกลุมนี้เปนอาหารของมนุษย 
  7. อารโทรพอด สัตวในกลุมนี้ท่ีมีจํานวนสปชีสมาก ไดแก แมลง อารโทรพอดมีลําตัวเปนปลอง มี
รยางคเปนขอตอกัน มีเปลือกแข็ง ประกอบดวย ไคทิน พบไดเกือบทุกแหงบนโลก เปนอาหารของมนุษย เชน กุง 
ปู แมงดาทะเล เปนสัตวท่ีมีพิษ เชน แมงมุม แมงปอง เห็บ ตะขาบ เปนสัตวท่ีมีสวนชวยแพรกระจายพันธุของ  
พืชดอก เชน แมลง 
  8. เอไคโนเดิรม เปนสัตวทะเลทั้งหมด เชน ปลิงทะเล พลับพลึงทะเล ดาวขนนก ดาวมงกุฎหนาม  
ดาวทะเล 
  9. โพรโทคอรเดต เปนสัตวกลุมเดียวกับสัตวมีกระดูกสันหลัง แตไมมีโครงรางแข็งคํ้าจุนภายในรางกาย 
เชน เพรียงหัวหอม แอมฟออกซัส 
  10. สัตวมีกระดูกสันหลัง เปนสัตวท่ีมีกระดูกสันหลัง มีระบบเลือดและระบบประสาทดีกวาสัตวท้ังหลาย 
แบงเปนกลุมใหญ ไดแก ปลา สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สัตวเลื้อยคลาน สัตวปก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
   ปลาเปนอาหารที่มีความสําคัญตอคน เชน ปลาน้ําจืด ปลาน้ําเค็ม 
   สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ไดแก กบ เขียด คางคก ซาลามานเดอร งูดิน 
   สัตวเลื้อยคลาน ไดแก จระเข เตา จ้ิงเหลน และไดโนเสารท่ีสูญพันธุแลว 
   สัตวปก เปนสัตวเลือดอุนท่ีกระดูกมีรูพรุน ทําใหน้ําหนักเบา จึงบินได 
   สัตวเลี้ยงลูกดวยนม เปนสัตวเลือดอุนท่ีมีตอมน้ํานมใหลูก กลุมท่ีออกลูกเปนไข เชน ตุนปากเปด 
ตัวกินมดท่ีคลายเมน กลุมท่ีมีกระเปาหนาทอง เชน จิงโจ โอพอสซัม โคอาลา กลุมท่ีตัวแมมีมดลูกและรกเจริญดี 
เชน คน ลิง ชาง มา วัว ควาย 
   ไวรัส เปนสิ่งมีชีวิตท่ีไมมีลักษณะเปนเซลล โครงสรางของไวรัสประกอบดวยโปรตีนหุมสารพันธุกรรม 
ไวรัสมีขนาดเล็กมากประมาณ 20-250 นาโนเมตร ตองใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนดูเทาน้ัน 
   ไวรัสสามารถเพ่ิมจํานวนตัวเองเมื่ออยูในเซลลของสิ่งมีชีวิตอื่น แตถาไวรัสอยูนอกเซลลของสิ่งมีชีวิต
อื่นจะไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ มีลักษณะเปนอนุภาค ไวรัสมีรูปรางหลายแบบ ไวรัสเปนสาเหตุของโรคตางๆ เชน 
เอดส ไขหวัดใหญ โปลิโอ ตับอักเสบ งูสวัด พิษสุนัขบา และไขหวัดนก ในปจจุบันยังไมมียาท่ีจะฆาไวรัสได แตมีวัคซีน
ท่ีสามารถปองกันไวรัสไดบางชนิด 
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อาณาจักรมอเนอรา เปนสิ่งมีชีวติ
ที่เซลลไมมีนิวเคลียส บางชนิดสราง
อาหารไดเอง สวนใหญเปนผูยอยสลาย

อาณาจักรโพรทิสตาเปนสิ่งมีชีวิต
เซลลเดียวหรือหลายเซลล บางชนิด
สรางอาหารไดดวยการสังเคราะห
ดวยแสงบางชนิดตองการอาหารจาก
สิ่งมีชีวติ

อาณาจักรเห็ดราและยีสต
ยีสตมีเซลลเดียว เห็ดรามี

หลายเซลล บางชนิดดํารงชีพ
โดยการยอยสลายสารอินทรีย

บางชนิดเปนปรสิต

อาณาจักรพืช
สิ่งมีชีวติหลายเซลล

เซลลจัดเรียงเปนเนื้อเยื่อ
สรางอาหารไดเองดวยการ

สังเคราะหดวยแสง ผนังเซลล
มีเซลลูโลสเปนองคประกอบ

อาณาจักรสัตว
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล

เซลลจัดเรียงเปนเนื้อเยื่อ
เคลื่อนไหวได สัตวไมสามารถ
สรางอาหารไดเองตองอาศัย

อาหารจากสิ่งมีชีวติอื่น

แบคทีเรีย สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน

โพรทิสตท่ีมีแฟลกเจลลา

โพรทิสตท่ีมีรูปรางคลายอะมีบา

โพรทิสตท่ีมีซิเลีย

สาหรายสีเขียว
สาหรายสีแดง

สาหรายสีนํ้าตาล
ไบรโอไฟต

พืชไรดอกมีทอลําเลียง

สน

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

พืชใบเลี้ยงคู

แอสโคไมโคตา

เบสิดิโอไมโคตา

คิวเทอโรไมโคตา

ไซโกไมโคตา
ราเมือก

ฟองน้ํา

ปะการัง

หนอนตัวแบน

หนอนตัวกลม

มอลลัสก

แอนเนลิด

อารโทรพอด

เอไคโนเดิรม

โพรโทคอรเดต

สัตวมีกระดูกสันหลัง

 

 
 คุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ 
 1. ความสําคัญตอระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีความเก่ียวของกัน ใหประโยชนตอโลก เชน แนวปะการัง
เปนแหลงอนุบาลของสัตวน้ําในทะเล 
 2. ความหลากหลายของสายพันธุในสปชีสเดียวกัน มีประโยชนตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต เชน ขาวพันธุ
พ้ืนบานไทยมียีนท่ีตานทานตอเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
 3. ความหลากหลายของสปชีส ทําใหเกิดประโยชนในภาคอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง เชน ตนยางให 
น้ํายางท่ีใชในอุตสาหกรรมยาง พืชและสัตว เปนแหลงอาหารที่สําคัญของมนุษย สารสกัดจากสิ่งมีชีวิตสามารถ
นํามาใชประโยชนในทางยารักษาโรคหลายชนิด เชน สารเปลาโนทอล (Plaonotol) จากตนเปลานอย ใชรักษาโรค
กระเพาะและลําไสได 
 4. ความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหเกิดความหลากหลายชีวิตในธรรมชาติ กอใหเกิดจินตนาการและ
เกิดความรื่นรมยใจ 
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แบบทดสอบ 
 
1. หมวดหมูของสิ่งชีวิตในลําดับใดประกอบดวยสิ่งมีชีวิตท่ีมีความคลายคลึงกันมากท่ีสุด 
 1) Order 2) Phylum 3) Class 4) Genus  
2. สุนัขบานและสุนัขปามีช่ือวิทยาศาสตรตามลําดับดังน้ี Canis familiaris และ Canis lupus ขอใดไมถูกตอง 
 1) สุนัขท้ัง 2 อยูใน genus เดียวกัน 
 2) สุนัขท้ัง 2 อยูใน species เดียวกัน แตตางสายพันธุ 
 3) สุนัขท้ัง 2 ผสมพันธุกันได และไดลูกท่ีเปนหมัน 
 4) โครโมโซมของสุนัขท้ัง 2 ไมสามารถเขาคูกันได  
3. สิ่งมีชีวิตในขอใดท่ีมีกระบวนการสังเคราะหดวยแสงภายในคลอโรพลาสต 
  ก. ไดอะตอม   ข. ยูกลีนา 
  ค. สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน ง. อะมีบา 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ข. และ ค. 4) ก. และ ง.  
4. ช่ือวิทยาศาสตรของคนคือ Homo sapiens ขอใดถูกตอง 
  ก. คนอยูในจีนัส Homo  ข. คนอยูในสปชีส Sapiens 
  ค. คนทุกชาติมีช่ือวิทยาศาสตรเหมือนกันหมดท้ังโลก 
 1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. 4) เฉพาะ ค.  
5. สิ่งมีชีวิตในโลกนี้ท่ีมีจํานวนสปชีสมากท่ีสุดคือขอใด 
 1) แบคทีเรีย 2) พืชดอก 3) แมลง 4) ไวรัส  
6. สิ่งมีชีวิตพวกใดพบในน้ําเค็มเทานั้น 
 1) มอลลัสก 2) โพรโทคอรเดต 3) ฟองน้ํา 4) เอไคโนเดิรม  
7. สัตวเลี้ยงลูกดวยนมกลุมใดท่ีมีวิวัฒนาการการเจริญเติบโตของตัวออนต่ํากวาพวกอื่นๆ  
 1) จิงโจ  ปลาโลมา   2) หนูหริ่ง  คางคาว 
 3) ปลาโลมา  ปลาวาฬ   4) ตุนปากเปด  ตัวกินมดคลายเมน  
8. ขอใดเปนสัตวตางไฟลัมกัน 
 1) แมงกะพรุน  ปะการัง  ไฮดรา 2) ทาก  หมึก  หอยทาก 
 3) พยาธิตัวกลม  ไสเดือนฝอย  พยาธิปากขอ 4) นก  จระเข  มาน้ํา  
9. พืชท่ีสืบพันธุโดยเมล็ดคือขอใด 
 1) มอส 2) แหนแดง 3) ปรง 4) สนหางมา  
10. พืชพวกไบรโอไฟตมีขนาดเล็กไมเกิน 2 นิ้ว เนื่องจากสาเหตุใด 
 1) ระบบทอลําเลียง 2) ระบบสืบพันธุ 3) การแพรกระจายพันธุ 4) ถูกทุกขอ  
11. โครงสรางใดท่ีพบในขาวและขาวโพดแตไมพบในสน 
 1) Ovary 2) Ovule 3) Seed 4) Endosperm 
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12. พืชพวกไบรโอไฟตแตกตางจากพืชกลุมอื่นอยางไร 
 1) ไมมีเนื้อเยื่อลําเลียง   2) ชองสปอโรไฟตยาวนาน 
 3) มีดอกขนาดเล็ก   4) เปนพืชท่ีเจริญในท่ีความช้ืนสูงหรือในน้ําเทาน้ัน  
13. โรคใดตอไปนี้เกิดจากแบคทีเรีย 
 1) บิดไมมีตัว อหิวาตตกโรค คอตีบ 2) ไทฟอยด ปอดบวม งามนิ้วมือนิ้วเทาเปอย 
 3) วัณโรค บาดทะยัก ไขจับสั่น กลาก 4) โรคเรื้อน เกลื้อน ไขจับสั่น  
14. สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินและแบคทีเรียมีลักษณะใดคลายกัน 
 1) มีขนาดเล็ก   2) มีสีเขียวเหมือนกัน 
 3) สามารถตรึงไนโตรเจนได  4) ไมมีเย่ือหุมนิวเคลียส  
15. ลักษณะรวมกันของสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินและสาหรายหางกระรอกคือขอใด 
 1) มีคลอโรฟลล 2) มีคลอโรพลาสต 3) มีนิวเคลียส 4) ถูกทุกขอ  
16. ผลิตภัณฑอาหารในขอใดเปนผลิตภัณฑท่ีไดจากรา 
 1) ซีอิ๊ว  เตาเจ้ียว  เนยแข็ง  2) ซีอิ๊ว  เตาเจ้ียว  น้ําสมสายชู 
 3) เตาเจ้ียว เนยแข็ง  นมเปรี้ยว 4) ขาวหมาก  น้ําสมสายชู  นมเปรี้ยว  
17. การเลี้ยงแหนแดงในนาขาวเพ่ือจุดประสงคใด 
 1) แหนแดงเพ่ิมปุยไนโตรเจนแกขาว 
 2) แหนแดงมีธาตุฟอสฟอรัสมาก ทําใหขาวไดรับฟอสฟอรัสมากจึงออกรวงเร็วขึ้น 
 3) ซากแหนแดงดูดน้ําไดดีกวาซากของพืชอื่นๆ  
 4) ถูกทุกขอ  
18. สิ่งมีชีวิตในขอใดสามารถสรางอาหารไดเองและกินอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่น 
  ก. เห็ด รา ยีสต ข. มอเนอรา ค. โพรทิสตา ง. พืช 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ง. 4) ข. และ ค.  
19. ความสําคัญของปาชายเลนและแนวปะการังคือขอใด 
  ก. เปนแหลงอนุบาลของตัวออนของสิ่งมีชีวิตในทะเล ข. เปนแหลงสมุนไพร 
  ค. นําไปทําเช้ือเพลิง     ง. ปองกันคลื่นและลม 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ง. 4) ข. และ ค.  
20. สารเปลาโนทอล (Plaonotol) จากตนเปลานอยมีคุณสมบัติอยางไร 
 1) ฆาเช้ือรา 2) รักษาแผลสด 3) ใชในเครื่องสําอาง 4) รักษาโรคกระเพาะและลําไส 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 2) 3. 1) 4. 2)  5. 3) 6. 4) 7. 4) 8. 2) 9. 3) 10. 1) 
11. 1) 12. 1) 13. 1) 14. 4)  15. 1) 16. 1) 17. 1) 18. 4) 19. 3) 20. 4) 
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ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา

สิ่งมีชีวิตคืออะไร
1. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ (Reproduction)
 การสืบพันธุเปนสมบัตท่ีิสาํคัญของสิง่มชีีวติทุกชนดิ เพราะสิง่มชีีวติตองมกีารเพ่ิมจํานวนเพือ่ดาํรงเผาพันธุ

เอาไว การสืบพันธุแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1.1 การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Asexual Reproduction) เปนการสืบพันธุท่ีพบในสิ่งมีชีวิต

หลายชนิด ท้ังพวกโพรทิสต สาหราย ฟงไจ พืช และสัตว การสืบพันธุแบบนี้ทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถเพ่ิมจํานวนได
อยางรวดเร็วโดยมีลักษณะทางพันธุกรรมคงเดิม ตัวอยางเชน
         - การแบงเซลลจากหนึ่งเปนสอง (Binary Fission) พบในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว พวกโพรคาริโอต
(Prokaryoye) เชน แบคทีเรีย สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน และพวกยูคาริโอต (Eukaryote) เชน อะมีบา พารามี-
เซียม ยูกลีนา ฯลฯ
         - การแตกหนอ (Budding) พบในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน ยีสต สัตวหลายเซลล เชน ไฮดรา
และพืชบางชนิด เชน แหน กลวย ไผ เปนตน
         - การสรางสปอร (Sporulation) พบในพวกเห็ด รา และพืชบางชนิด เชน มอสส ลิเวอรเวิรต
ฮอรนเวิรต เฟน ฯลฯ
        - การงอกใหม (Regeneration) พบในพวกพลานาเรียและดาวทะเล

1.2 การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) เปนการสืบพันธุท่ีมีการสรางเซลล
สืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุเพศเมียโดยการแบงเซลลแบบไมโอซิส เมื่อเกิดการปฏิสนธิกลายเปนไซโกตและ
เจริญเปนตัวออนจึงไดรับการถายทอดลักษณะพันธุกรรมจากทั้งพอและแม ทําใหเกิดความแปรผันทางพันธุกรรม
เกิดขึ้นในรุนลูกหลานได
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- พารามีเซียม (Paramecium) สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยการแบงเซลลแบบ Binary
Fission และอาจสืบพันธุแบบอาศัยเพศโดยวิธีคอนจูเกชัน (Conjugation)

- ไฮดรา (Hydra) สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยการแตกหนอและอาจสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
โดยสรางเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุเพศเมียผสมขามตัวกัน

2. สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจําเพาะและมีการจัดระบบโครงสรางที่แนนอน (Specific Organization)
สิง่มชีีวติแตละชนดิมกีารจัดระบบโครงสรางของรางกายอยางมแีบบแผนแนนอน ทําใหมรีปูรางลกัษณะ

เปนเอกลักษณเฉพาะตัวไมเหมือนกัน
3. สิ่งมีชีวิตมีปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล (Metabolism)

ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นภายในเซลลสิ่งมีชีวิต เรียกวา “เมแทบอลิซึม (Metabolism)” แบงออกเปน 2
ประเภท คือ

1. แคแทบอลิซึม (Catabolism) หมายถึง กระบวนการสลายสารประกอบอินทรียภายในเซลลใหมี
ขนาดเล็กลง และปลดปลอยพลังงานท่ีแฝงอยูในสารประกอบอินทรียนั้นออกมาเก็บสะสมไวในรูปของ ATP
(Adenosine Triphosphate)

2. แอแนบอลิซึม (Anabolism) หมายถึง กระบวนการนําสารท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กๆ มาสังเคราะห
สารโมเลกุลใหญท่ีจําเปนตอการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดยใชพลังงานจากกระบวนการแคแทบอลิซึม 

4. สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต มีอายุขัยและมีขนาดจํากัด
สิง่มชีีวติเริม่เจรญิมาจากไซโกตซ่ึงเปนเซลลเพียงเซลลเดยีวท่ีเกิดจากการผสมระหวางอสจิุกับไข  จากน้ัน

จึงมีการเพ่ิมจํานวนเซลลและการขยายขนาดของเซลลทําใหรางกายมีขนาดใหญขึ้น ในขณะเดียวกันเซลลแตละ
เซลลก็จะมีการแปรสภาพไปทําหนาท่ีเฉพาะอยาง และมีการรวมกลุมของเซลลพัฒนาไปเปนเนื้อเยื่อและอวัยวะ
ตางๆ ตามสวนตางๆ ของรางกาย เชน สมอง กลามเนื้อ หัวใจ ปอด ผิวหนัง เม็ดเลือด เปนตน

หลงัจากสิง่มชีีวติเจรญิเตบิโตแลวจะมชีีวติอยูชวงระยะเวลาหนึง่ แลวก็ตาย  จากการศึกษาพบวาชวงเวลา
ตั้งแตเกิดจนตายของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด ซ่ึงเรียกวา “อายุขัย (Life Span)” นั้นถูกควบคุมโดยยีน  

สําหรับอายุขัยของพืชนั้นพบวาพืชแตละชนิดก็มีอายุขัยแตกตางกันเชนกัน นักชีววิทยาจึงจําแนกพืช
ออกเปนกลุมๆ โดยใชอายุขัยเปนเกณฑ ดังนี้

1. Ephemeral Plant หมายถึง พืชท่ีมีชวงอายุสั้นมาก ตัวอยางเชน ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง บานช่ืน
บานเย็น ดาวเรือง แพงพวยฝรั่ง เปนตน

2. Annual Plant หมายถึง พืชท่ีมีชวงอายุเพียง 1 ป เมื่อออกดอกออกผลแลวก็จะตาย ตัวอยางเชน
ขาว สับปะรด ออย เปนตน

3. Biennial Plant หมายถึง พืชท่ีมีชวงอายุ 2 ป สวนใหญมักเปนพืชท่ีมีลําตนใตดิน จากการศึกษา
พบวาในปแรกพืชพวกน้ีจะงอกออกจากเมล็ดแลวเจริญเติบโตเปนตนเตี้ยๆ อยูเหนือพ้ืนดิน และอาจมีการสะสม
อาหารไวในราก ตอมาใบและลาํตนเหนอืพ้ืนดนิจะเหีย่วแหงไป เมือ่ขึน้ปท่ี 2 ก็จะงอกรากออกมาใหม มกีารออกดอก
ออกผล และตายไปอีกครั้งหนึ่ง โดยเหลือเมล็ดไวสําหรับขยายพันธุตอไป ตัวอยางพืชประเภทนี้ ไดแก หอม
กระเทียม วานสี่ทิศ บีท แครอท ฯลฯ
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4. Perennial Plant หมายถึง พืชท่ีมีชวงอายุยาวนานกวา 2 ป สวนใหญมักเปนไมยืนตนหรือไมพุมซ่ึง
มีใบเขียวชอุมตลอดป ไมมีการผลัดใบ เรียกวา “Evergreen Perennial Plant” บางกลุมมีการผลัดใบใน
ฤดูรอน มีการผลิใบใหมในฤดูฝน เรียกวา “Deciduous Perennial Plant”

พืชแตละชนิดก็มีขนาดและขอบเขตจํากัดในการเจริญเติบโต นักชีววิทยาจึงจําแนกพืชออกเปนกลุม
ไดดังนี้

- พืชลมลุก (Herb) มีความสูงไมเกิน 120 เซนติเมตร
- ไมพุม (Shrub) มีความสูงระหวาง 120-300 เซนติเมตร
- ไมยืนตน (Tree) มีความสูงมากกวา 300 เซนติเมตร

5. สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองตอสิ่งเรา (Irritability)
การตอบสนองตอสิ่งเราของสัตวจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมแบบตางๆ ตัวอยางเชน
- การอพยพของนกนางแอนในฤดูหนาว
- การจําศีลของสัตวในฤดูหนาวหรือฤดูรอน
สําหรับการตอบสนองตอสิ่งเราของพืชนั้น มีหลายรูปแบบเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน
- การเอนเขาหาแสงของลําตน
- การเกาะหลักของมือเกาะตําลึง องุน พวงชมพู
- การหุบและกางของใบไมยราบเมื่อถูกสัมผัส

6. สิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหว (Movement)
การเคลือ่นไหวทําใหสิง่มชีีวติไดรบัสิง่ท่ีตองการและหลกีหนสีิง่ท่ีไมตองการได ตวัอยางเชน การเคลือ่นท่ี

เพ่ือหาอาหาร การเคลื่อนท่ีเพ่ือหลบหนีศัตรู เปนตน การเคลื่อนไหวในพืชสวนใหญอาจจะเห็นไมเดนชัดนัก เชน
การเอนเขาหาแสงสวางของปลายยอดลําตนพืช การปด-เปดของปากใบ การหุบและบานของดอกไม เปนตน

7. สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม (Adaptation)
สิ่งมีชีวิตในแตละแหลงท่ีอยูอาศัยจะมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมแตกตางกันไป ตัวอยางเชน

การเปลี่ยนใบเปนหนามเพื่อลดการสูญเสียน้ําของตนกระบองเพชร การท่ีสัตวในเขตหนาวมีขนยาวปกคลุมรางกาย
เพ่ือรักษาความอบอุนใหรางกาย การปรับรูปรางสีสันของแมลงและกิ้งกาใหคลายกับแหลงท่ีอยู เปนตน

8. สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของรางกาย
สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวพวกโพรโทซัวบางชนิด เชน พารามีเซียม ซ่ึงอาศัยอยูในแหลงนํ้าจืด จึงมีการออส-

โมซิสของน้ําเขาสูเซลลตลอดเวลา ทําใหเซลลขยายขนาดใหญขึ้น แตพารามีเซียมมีคอนแทร็กไทลแวคิวโอล
(Contractile Vacuole) ทําหนาท่ีกําจัดน้าํท่ีมากเกินไปออกจากเซลลได ทําใหสามารถควบคมุสมดลุน้าํภายในเซลล
และภายนอกเซลลไดอยางเหมาะสม

- ปลาน้ําจืดมีเกล็ดหรือผิวหนังหนาเพ่ือปองกันไมใหน้ําซึมผานเขาไปในรางกายได มีเซลลพิเศษ
บริเวณเหงือกทําหนาท่ีดูดแรธาตุท่ีจําเปนกลับเขาสูรางกาย มีปสสาวะเจือจางและปสสาวะบอยๆ ทําใหสามารถ
กําจัดน้ําท่ีมีมากเกินไปออกจากรางกายได

- ปลาน้ําเค็มมีเกล็ดปกคลุมรางกายปองกันเกลือแรจากนํ้าทะเลแพรเขาสูรางกาย นอกจากนี้ยังมี
เซลลท่ีเหงือกทําหนาท่ีขับเกลือและแรธาตุท่ีมากเกินไปออกทางทวารหนักโดยไมมีการดูดกลับ
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ชีววิทยากับการดํารงชีวิต
งานวิจัยดานชีววิทยาพื้นฐานและชีววิทยาประยุกตเพ่ือพัฒนาปรับปรุงพันธุสิ่งมีชีวิตใหมีลักษณะตามความ

ตองการของมนุษยโดยใชเทคนิคทางดานเทคโนโลยีชีวภาพท่ีทันสมัย ตัวอยางเชน
1. การใชเทคนคิเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ในการขยายพนัธุและปรบัปรงุพันธุพืช โดยการนาํเอาเนือ้เยือ่เจรญิ

ของพืชบริเวณปลายยอด ปลายกิ่ง ปลายราก หรืออาจจะเปนช้ินสวนของใบ ออวุล รังไข หรืออับเรณู มาเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะหสูตรตางๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อชักนําใหเจริญเติบโตกลายเปนตนใหมจํานวนมาก ในเวลารวดเร็ว พืช
ท่ีขยายพันธุโดยวิธีการน้ีจะเปนพืชท่ีมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนเดิมและเปนพืชปลอดโรคอีกดวย ตัวอยางพืชท่ี
ประสบความสําเร็จในการขยายพันธุโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ ไดแก ขนุนไพศาลทักษิณ เมล็ดถ่ัวแดงหลวง
กลวยไม ขาว เปนตน

2. การสรางพันธุพืชตานทานโรคและแมลงศตัรูพืช โดยการถายฝากยีนในพชืเพ่ือใหมลีกัษณะตามตองการ
ทําใหสามารถสรางพืชแปลงพันธุ (Transgenic Plant) หรอืพืชดดัแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Plant)
ไดหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน

- การสรางพืชตานทานไวรัส โดยการถายฝากยีนท่ีควบคุมการสรางโปรตีนหอหุมไวรัสเขาไป ทําให
พืชมีความตานทานตอการบุกรุกของไวรัสได

- การควบคุมการสุกของผลมะเขือเทศ โดยการถายฝากยีน ACC Deaminase จากแบคทีเรีย ทําให
พืชไมมีการสรางเอทิลีน มะเขือเทศจึงไมสุกหรือสุกชาลง

เทคนิคในการถายฝากยีนในพืชมีหลากหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน
การถายฝากยีนโดยตรง (Direct Gene Transfer) โดยการแยกโพรโทพลาสตจากเซลลพืชมาบมรวม

กับสารละลาย DNA ท่ีตองการ แลวใสสารละลาย PEG เพ่ือชวยใหเย่ือหุมเซลลออนตัวลง ทําให DNA จาก
ภายนอกมีโอกาสเขาไปภายในเซลลได

การถายฝากยีนโดยใชกระแสไฟฟา (Electroporation) โดยการนําโพรโทพลาสตหรือแคลลัสมาบมรวม
กับสารละลาย DNA ท่ีตองการ อาจเติมสารละลาย PEG ดวยก็ได แลวผานกระแสไฟฟาเขาไปเพ่ือใหเกิดชองท่ี
เย่ือหุมเซลล ทําให DNA จากภายนอกมีโอกาสแทรกเขาไปภายในเซลลได

การถายฝากยีนโดยใชเข็มฉีด (Microinjection) เปนการถายฝากยีนโดยการฉีด DNA เขาไปในโพร-
โทพลาสตของพืช

การถายฝากยีนโดยใชเครื่องยิง (Particle Gun) เปนการถายฝากยีนโดยใชทังสเตนหรือทองขนาดเล็ก
ประมาณ 1-4 ไมครอน เคลอืบดวย DNA แลวใชเครือ่งยงิเขาสูเซลลพืชดวยความเรว็ประมาณ 1400 ฟุตตอวนิาที
วิธีการน้ีสามารถใชถายฝากยีนในเซลลท่ีมีผนังเซลลไดโดยไมตองทําเปนโพรโทพลาสต และใชในการถายยีนไปยัง
ออรแกเนลลตางๆ ได เชน ไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต เปนตน

การถายฝากยนีโดยใชแบคทเีรยี (Agrobacterium) ซ่ึงสามารถบกุรกุเขาสูพืชไดตรงบรเิวณท่ีมบีาดแผล
หรืออาจใชวิธีเลี้ยงแบคทีเรียชนิดนี้รวมกับโพรโทพลาสตก็ได
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ชีวจริยธรรม
การศึกษาวจัิยทางดานชีววทิยามกีารวจัิยคนควาทดลองโดยใชสิง่มชีีวติเปนกลุมทดลองอยูตลอดเวลา ดงันัน้

นักชีววิทยาทุกคนจึงจําเปนตองมีจริยธรรมในการใชสัตวทดลองอยางเหมาะสม ไมทําการทดลองที่เปนการทรมาน
สัตว มีจรรยาบรรณในการใชสัตวทดลองเพ่ืองานวิจัย โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม
และหลักวิชาการท่ีเหมาะสม

การศึกษาชีววิทยา
1. ชวีวิทยา (Biology) มรีากศัพทจากภาษากรกี 2 คํา คือ Bios หมายถงึ สิง่มชีีวติ และ Logos หมายถงึ

ความคิดหรือเหตุผล ดังนั้น ชีววิทยา จึงหมายถึง การศึกษาแนวคิดของคนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอยางมีเหตุผลนั่นเอง
2. องคประกอบของชีววิทยา มี 2 สวน คือ

2.1 กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการท่ีใชในการคนควาหาขอเท็จจริงของปรากฏการณ
ตางๆ ในธรรมชาติ ซ่ึงก็คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) นั่นเอง มีขั้นตอนดังน้ี

2.1.1 การสังเกต (Observation) เปนการรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติอยาง
ละเอียดรอบคอบตรงกับความเปนจริง ไมนําความคิดเห็นเขาไปปะปนกับขอมูลจากการสังเกต

2.1.2 การกําหนดปญหา (Problem) เกิดความอยากรูอยากเห็น ชางคิดชางสงสัย หรือการ
สงัเกตพบขอเท็จจรงิท่ีขดัแยงกับสิง่ท่ีเคยรู ปญหาทีด่ตีองชัดเจนไมคลมุเครอื มคุีณคาทางวทิยาศาสตร และตรวจสอบ
พิสูจนไดดวยการทดลอง การเสาะหาปญหาใหมๆ ตลอดเวลา ชวยใหเกิดความกาวหนาทางวิทยาศาสตร

2.1.3 การต้ังสมมติฐาน (Hypothesis) เปนการคาดคะเนคําตอบอยางมีเหตุผล อาจถูกหรือผิด
ก็ได สมมติฐานท่ีดีควรจะ

- กะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย
- แนะชองทางตรวจสอบสมมติฐานได นิยมใช “ถา..............ดังนั้น...................................”
- มีความสัมพันธกับปญหาและขอเท็จจริงท่ีรวบรวมไดจากการสังเกต

2.1.4 การตรวจสอบสมมตฐิาน (Testing The Hypothesis) เปนการพิสจูนวาสมมตฐิานถูกตอง
หรือไม ซ่ึงทําไดหลายวิธี คือ

- การรวบรวมขอเท็จจริงจากการสังเกตปรากฏการณในธรรมชาติโดยตรง
- การศึกษาคนควารวบรวมจากเอกสารหรือผลงานวิจัยตางๆ ท่ีมีผูอื่นศึกษามากอน
- การทดลอง (Experiment) นิยมใชกันมากท่ีสุดในทางวิทยาศาสตรโดยมีการวางแผน

หรือออกแบบการทดลองอยางรอบคอบรัดกุมเพ่ือใหผลการทดลองเปนท่ียอมรับได โดยเฉพาะอยางย่ิงการควบคุม
ปจจัยซ่ึงอาจมีผลตอการทดลอง คือ ตัวแปร (Variable) ซ่ึงมีอยู 3 ชนิด คือ

1. ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) หมายถึง ตัวแปรท่ี
ตองการศึกษาหรือเปนสาเหตุของสิ่งท่ีตองการตรวจสอบ

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) หมายถงึ ตวัแปรท่ีเปนผลซ่ึงเกิดจากตวัแปรตน
3. ตัวแปรควบคุม (Controlled Variable) หมายถึง ตัวแปรอื่นๆ ท่ีอาจมีผลตอการ

ทดลองและไมตองการศึกษาผลของตัวแปรเหลานี้จึงตองควบคุมใหคงท่ี
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การควบคุมตัวแปรเหลานี้ตองจัดชุดทดลองเปน 2 ชุด คือ
1. ชุดทดลอง (Experimental Group) หรือชุดทดสอบ (Treated Group) ใชศึกษาผลของตัวแปรตน
2. ชุดควบคุม (Controlled Group) ใชเปนมาตรฐานเปรียบเทียบกับชุดทดลอง เพ่ือสนับสนุนผลการ

ทดลองวาเกิดจากตัวแปรตนท่ีตั้งสมมติฐานไวจริง
2.1.5 การวเิคราะหและสรปุผล (Analysis And Conclusion) เปนการนาํขอมลูจากการทดลอง

มาหาความสัมพันธกันเพ่ืออธิบายและสรุปวาสมมติฐานถูกตองหรือไม
ตัวอยาง

ปญหา : ปุยคอกทําใหกุหลาบออกดอกมากขึ้นหรือไม
สมมติฐาน : ถาปุยคอกมผีลตอการออกดอกของกหุลาบ ดังนัน้กุหลาบทีไ่ดรบัปุยคอกยอมออกดอก

มากกวากุหลาบที่ไมไดรับปุยคอก
ตัวแปรตน : ปุยคอก
ตัวแปรตาม : การออกดอกของกุหลาบ
ตัวแปรควบคุม : ชนิดกุหลาบ ดิน น้ํา แสง แหลงท่ีปลูก อุณหภูมิ ฯลฯ
ผลการทดลอง : กุหลาบที่ใสปุยคอกออกดอกมากกวากุหลาบที่ไมใสปุยคอก
สรุปผล : ปุยคอกทําใหกุหลาบออกดอกมากขึ้น

2.2 ความรู (Knowledge) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการศึกษาคนควาโดยใชกระบวนการทางดาน
วิทยาศาสตร คือ

2.2.1 ขอเท็จจริง (Fact) หมายถึง ความจริงท่ีปรากฏในธรรมชาติ สามารถสังเกตไดโดยตรง
ขอเท็จจริงในธรรมชาติยอมถูกตองเสมอ แตการสังเกตขอเท็จจริงอาจผิดพลาดได

2.2.2 ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีไดจากการสังเกตปรากฏการณธรรมชาติหรือการ
ทดลองหรือเอกสารจากการวิจัยตางๆ ซ่ึงนํามารวบรวมไวอยางเปนระบบ

2.2.3 ทฤษฎี (Theory) หมายถึง สมมติฐานท่ีผานการตรวจสอบหลายๆ ครั้งจนสามารถนํามา
อธิบายหรือทํานายขอเท็จจริงอื่นๆ ท่ีคลายกันได ทฤษฎีอาจเปลี่ยนแปลงไดหากไดรับขอมูลหรือขอเท็จจริงใหมๆ
เพ่ิมขึ้น

2.2.4 กฎ (Law) หมายถึง ทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณในธรรมชาติไดอยางกวางขวาง
เปนเวลานานจนเปนท่ียอมรับสามารถทดสอบผลไดเหมือนเดิมทุกๆ ครั้งโดยไมมีขอโตแยงใดๆ เพราะเปนความ
จริงท่ีไมเปลี่ยนแปลงการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
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3. การศึกษาดานชีววิทยา มีหลายสาขาวิชา ไดแก
3.1 สัตววิทยา (Zoology) ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสัตว เชน

- Protozoology ศึกษาเก่ียวกับโพรโทซัว
- Entomology ศึกษาเก่ียวกับแมลง
- Carcinology ศึกษาเก่ียวกับ กุง ปู ก้ังตั๊กแตน
- Acarology ศึกษาเก่ียวกับเห็บและไร
- Apiculture ศึกษาเก่ียวกับการเลี้ยงผ้ึง
- Malacology ศึกษาเก่ียวกับหอย
- Ichthyology ศึกษาเก่ียวกับปลา
- Ornithology ศึกษาเก่ียวกับนก
- Mammalogy ศึกษาเก่ียวกับสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม

3.2 พฤกษศาสตร (Botany) ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืช เชน
- Phycology หรือ Algology ศึกษาเก่ียวกับสาหราย
- Mycology ศึกษาเก่ียวกับเห็ดรา
- Bryology ศึกษาเก่ียวกับมอสส ลิเวอรเวิรตและฮอรนเวิรต
- Pteridology ศึกษาเก่ียวกับเฟรน
- Dendrology ศึกษาเก่ียวกับไมยืนตน

3.3 จลุชวีวิทยา (Microbiology) ศกึษาเกีย่วกบัสิง่มีชวิีตขนาดเลก็ๆ ทีม่องดวยตาเปลาไมเห็น เชน
- Virology ศึกษาเก่ียวกับไวรัส
- Bacteriology ศึกษาเก่ียวกับแบคทีเรีย

4. การศึกษาชีววิทยายังมีรูปแบบการศึกษาในแนวทางอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอยางเชน
- สรีรวิทยา (Physiology) ศึกษาเก่ียวกับกลไกการทํางานและหนาท่ีของอวัยวะตางๆ ของสิ่งมีชีวิต
- สัณฐานวิทยา (Morphology) ศึกษาเก่ียวกับรูปรางลักษณะโครงสรางภายนอกของสิ่งมีชีวิต
- กายวิภาคศาสตร (Anatomy) ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางภายในของสิ่งมีชีวิต
- ปรสิตวิทยา (Parasitology) ศึกษาเก่ียวกับปรสิตชนิดตางๆ ในสิ่งมีชีวิต
- คัพภะวิทยา (Embryology) ศึกษาเก่ียวกับการเจริญเติบโตของตัวออนของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ
- เซลลวิทยา (Cytology) ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางและหนาท่ีของเซลล
- พันธุศาสตร (Genetics) ศึกษาเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
- อนุกรมวิธาน (Taxonomy) ศึกษาเก่ียวกับการจัดจําแนก การระบุช่ือและการตั้งช่ือสิ่งมีชีวิต
- นิเวศวิทยา (Ecology) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
- วิวัฒนาการ (Evolution) ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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การใชกลองจุลทรรศน
กลองจุลทรรศน (Microscope) เปนเครื่องมือท่ีใชขยายประสาทสัมผัสทางตา เพราะมนุษยมองเห็นวัตถุ

ขนาดเล็กท่ีสุดไดไมเกิน 0.1 มิลลิเมตร
กลองจุลทรรศนแบบใชแสง (Light Microscope ; LM)
- เปนกลองจุลทรรศนแบบเลนสประกอบ
- ใชแสงสวางจากดวงอาทิตยหรือหลอดไฟฟา มีกําลังขยายประมาณ 2000 เทา
- มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้

องคประกอบ หนาที่
เลนสใกลตา (Ocular Len) ขยายภาพที่เกิดจากเลนสใกลวัตถุเปนภาพเสมือนหัวกลับ ขนาด

ใหญ (มีกําลังขยาย 5x, 10x หรือ 15x)
เลนสใกลวัตถุ (Objective Len) ทําใหเกิดภาพจริงหัวกลับ (มีกําลังขยาย 4x, 10x, 60x หรือ

100x)
ปุมปรับภาพหยาบ (Coarse Adjustment) ปรับหาภาพเมื่อใชเลนสกําลังขยายต่ํา เชน 4x, 10x
ปุมปรับภาพละเอียด (Fine Adjustment) ปรับดูภาพใหชัดเจนเมื่อใชเลนสกําลังขยายสูง เชน 40x, 60x,

100x
เลนสรวมแสง (Condenser) รวมแสงใหมีความเขมสูงมากพอ ทําใหมองเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น
ไดอะแฟรม (Diaphragm) ควบคุมปริมาณแสงใหพอเหมาะ

หลักการใชกลองจุลทรรศนแบบใชแสง
- ตัวกลองตองตั้งตรง เพ่ือไมใหสไลดเลื่อนไถล
- ปรับกระจกใหแสงเขาลํากลองเต็มท่ี
- ใชเลนสใกลวัตถุกําลังขยายต่ําสุดกอนเสมอ เมื่อเห็นภาพชัดแลวจึงใชเลนสกําลังขยายสูงขึ้นตามลําดับ
- หมุนปุมปรับภาพเขาหาตัว เพ่ือใหลํากลองเลื่อนขึ้นไมใหชนกับสไลด
- ใชปุมปรับภาพละเอียดเสมอ เมื่อใชเลนสกําลังขยายสูง
- การเพ่ิมกําลงัขยายทาํใหเน้ือท่ีท่ีเหน็ภาพนอยลง แตเหน็รายละเอยีดของวตัถุท่ีศึกษามากขึน้ นอกจากนี้

อาจทําใหความสวางของภาพลดลง จึงตองปรับไดอะแฟรมใหแสงสวางพอเหมาะ
- ภาพท่ีเห็นในกลองเปนภาพเสมือนหัวกลับขนาดใหญกวาวัตถุ
ขอควรจํา
1. กําลังขยายกลองจุลทรรศน = กําลังขยายของเลนสใกลตา × กําลังขยายของเลนสใกลวัตถุ

2. ขนาดจริงของวัตถุ  = ทรรศนองกลองจุลกําลังขยายข
 องจุลทรรศนปรากฏในกลขนาดภาพที่
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กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (Electron Microscope)
- ผูประดิษฐ คือ Max  Knoll และ Ernst Ruska นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน ในป ค.ศ. 1932
- สามารถสองดูวัตถุท่ีมีขนาดเล็กมากถึง 0.0005 ไมโครเมตร ได
- มี 2 แบบ คือ

1. กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (Transmission Eletron Microscope ; TEM) ใชศึกษา
ตัวอยางท่ีมีการเตรียมใหบางมากจนลําแสงอิเล็กตรอนผานได

2. กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope ; SEM) ใชศึกษา
ลักษณะภายนอกของตัวอยางทึบแสง ทําใหเห็นภาพ 3 มิติของวัตถุไดชัดเจน

ขอควรจํา
เปรียบเทียบความแตกตางของกลองจุลทรรศนธรรมดาแบบใชแสงกับกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

ลักษณะ LM TEM SEM
แหลงกําเนิดแสง แสงอาทิตยหรือหลอดไฟ ลําแสงอิเล็กตรอนในสุญญากาศ
อุปกรณควบคุมปริมาณแสง เลนสแกว เลนสแมเหล็กไฟฟา
การทําใหภาพชัด เลื่อนเลนสใกลวัตถุ ปรับสนามแมเหล็ก
กําลังขยาย 100-2000 เทา 100-800000 เทา 10-50000 เทา
ขนาดตัวอยางท่ีมองเห็นได 0.2 µm 0.0005 µm 6-10 nm
การเตรียมตัวอยาง ตัวอยางสดหรือแหง

บาง 6-10 µm
ตัวอยางแหง
บาง 60-90 µm

ตัวอยางแหง
ฉาบทอง
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แบบทดสอบ

1. ถาตองการศึกษาผลของปุยไนโตรเจนตอการเกิดใบใหมของตนกุหลาบ การใชตัวแปรในขอใดถูกตอง
ก. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปริมาณปุยไนโตรเจน
ข. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปริมาณน้ําท่ีรดตนกุหลาบแตละครั้ง
ค. ตัวแปรตาม ไดแก จํานวนใบใหมของตนกุหลาบ
ง. ตัวแปรควบคุม ไดแก อายุและพันธุของตนกุหลาบ

1) ขอ ก., ค. และ ง. 2) ขอ ข., ค. และ ง.
3) ขอ ก., ข. และ ค. 4) ถูกตองทุกขอ

2. จากการทดลองเลี้ยงปลาชนิดเดียวกัน 2 ตัว ในสิ่งแวดลอมเดียวกันทุกประการ ยกเวนอาหารปลา ใหตัวท่ี
1 กินลูกนํ้าและตัวท่ี 2 กินอาหารสํา.เร็จรูป ปรากฏวาในสัปดาหตอมาปลาตัวท่ี 2 ตาย สวนปลาตัวท่ี 1
ปกติดี ขอใดสรุปผลการทดลองถูกตอง
1) อาหารสําเร็จรูปทําใหปลาตัวท่ี 2  เปนโรคและตาย
2) อาหารสําเร็จรูปทําใหน้ํา.เนาเสีย ปลาตัวท่ี 2 จึงตาย
3) อาหารสําเร็จรูปมีสารพิษ ทําใหปลาตัวท่ี 2 ตาย
4) เปนไปไดทุกขอ

3. การศึกษาสาขาวิชาใดท่ีเก่ียวของกับการสรางพืชท่ีมีการดัดแปลงพันธุกรรมไดสําเร็จในปจจุบัน
1) Evolution 2) Morphology
3)  Genetic Engineering 4) Bacteriology

เฉลย

1. 1) 2. 4) 3. 3)
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เคมีที่เปนพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต

สารอนินทรีย
เกลือแร (Mineral)

เซลลของสิ่งมีชีวิตประกอบดวยสารอินทรียเปนสวนใหญ ธาตุท่ีมีมากท่ีสุดในเซลลโดยทั่วไป คือ
ไฮโดรเจน 65.40% รองลงมา คือ ออกซิเจน 25.60% คารบอน 7.50% และไนโตรเจน 1.25% ตามลําดับ

ความสําคัญของแรธาตุ

ธาตุ ความสําคัญ แหลงอาหาร
แคลเซียม (Ca) เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน ชวยในการ

แข็งตัวของเลือดและดูดซึมวิตามิน B12
ปลาไสตัน นมผง เนยแข็ง กะป
ถ่ัวเมล็ดแหง ผักใบเขียวตางๆ

ฟอสฟอรัส (P) เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน กรดนิวคลีอิก
ฟอสโฟลิพิด  AMP ADP และ ATP

เนื้อสัตว นม ไข ถ่ัวเมล็ดแหง
ผักและผลไม

กํามะถัน (S) เปนสวนประกอบของวิตามิน B1, อินซูลิน และมิว-
โคพอลิแซคคาไรด ซ่ึงพบมากในขน ผม เล็บ เอ็น
และกระดูกออน

เนื้อสัตว นม ไข ถ่ัวเมล็ดแหง
กะหล่ําปลี

โซเดียม (Na)
และโพแทสเซียม (K)

ควบคุมสมดุลของน้ําและกรด-เบสในรางกาย
เก่ียวของกับการสงกระแสประสาท

เกลือแกง เนื้อ นม ไข ถ่ัว
อาหารทะเล ผักและผลไม

แมกนีเซียม (Mg) เปนสวนประกอบของกระดูกฟนและเลือดเก่ียวของ
กับการสงกระแสประสาทและการยืดหดตัวของ
กลามเนื้อ

เนื้อ นม ไข ถ่ัวเมล็ดแหง
ผักใบเขียว อาหารทะเล

คลอรีน (Cl) ควบคุมสมดุลน้ําและกรด-เบสในรางกาย
เปนสวนประกอบของกรดในกระเพาะอาหาร

เกลือแกง เนื้อ ไข นม

เหล็ก (Fe) เปนสวนประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
และไมโอโกลบินในกลามเนื้อ

เครื่องในสัตว ตับ ไขแดง หอย
ถ่ัวเมล็ดแหง ผักใบเขียว

ไอโอดีน (I) เปนสวนประกอบของฮอรโมนไธรอกซิน (Thyroxin)
ถาขาดจะเกิดโรคเออ (ในเด็ก) หรือโรคคอพอก (ใน
ผูใหญ)

อาหารทะเล เกลือสมุทร

ฟลูออรีน (F) เปนสวนประกอบของสารเคลือบฟนและชวยให
กระดูกแข็งแรง

อาหารทะเล ชา น้ําจากบอ
ธรรมชาติ

สังกะสี (Zn) เก่ียวของกับการสรางอสุจิและการหลั่งฮอรโมน
เพศชาย

เนื้อสัตว ไข อาหารทะเล
หอยนางรม
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น้ํา
เปนองคประกอบของเซลลสิ่งมีชีวิต รางกายมนุษยมีน้ํามากถึง 60% ของน้ําหนักตัว รองลงมา คือ

โปรตีน 18% แรธาตุ 4% คารโบไฮเดรต นอยกวา 1% และวิตามินมีปริมาณนอยมาก
เปนตัวทําละลายที่ดี เปนตัวกลางท่ีกอใหเกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลล ชวยในการลําเลียงสาร ควบคุม

ความเปนกรด-เบส ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
แตละวันรางกายมนุษยสูญเสียน้ําประมาณ 2500 ลูกบาศกเซนติเมตร ทางเหงื่อ ปสสาวะ อุจจาระและ

ลมหายใจออก

สารอินทรีย
คารโบไฮเดรต (Carbohydrate)

เปนสารอาหารหลักท่ีใหพลังงานแกสิ่งมีชีวิต
ประกอบดวยธาตุ C, H และ O โดย H : O = 2 : 1 แบงเปน 3 ประเภท คือ

1. น้ําตาลโมเลกุลเด่ียว (Monosaccharide)
- เปนคารโบไฮเดรตที่มีโมเลกุลขนาดเล็กท่ีสุด รางกายสามารถนําไปใชประโยชนไดเลย
- มักเปนผลึกสีขาว มีรสหวาน ละลายน้ําไดดี มีช่ือเรียกตามจํานวนอะตอมของคารบอน

น้ําตาลโมเลกุลเด่ียว สูตรโมเลกุล ตัวอยาง
ไตรโอส (Triose)
เทโทรส (Tetrose)
เพนโทส (Pentose)
เฮกโซส (Hexose)

C3H3O3
C4H8O4
C5H10O5
C6H12O6

Glyceraldehyde
Erythrose

Ribose, Arabinose
Glucose, Fructose, Galactose

- น้ําตาลเฮกโซสเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวท่ีพบมากท่ีสุดในธรรมชาติมีความสําคัญ ดังน้ี

น้ําตาลโมเลกุลเด่ียว ความสําคัญ แหลงที่พบ
กลูโคส (Glucose) - เปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญท่ีสุด

- เปนองคประกอบของแปง เซลลูโลสและไกลโคเจน
น้ําผ้ึง องุน ผัก และผลไม

ฟรักโทส (Fructose) - เปนแหลงพลังงานของอสุจิ
- มีรสหวานที่สุด

น้ําผ้ึง ผลไมสุก

กาแล็กโทส (Galactose) - เปนองคประกอบของวุน ยาง เมือกไม และน้ํานม วุน ยาง เมือกไม น้ํานม

- กลูโคส ฟรักโทส และกาแล็กโทส มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน คือ C6H12O6 แตมีสูตรโครงสรางตางกัน
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2. น้ําตาลโมเลกุลคู (Disaccharide)
- เกิดจากน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุล เช่ือมตอกันดวยพันธะโคเวเลนต เรียกวา “Glycosidic

Bond” ทําใหเกิดน้ําขึ้นมาดวยจึงเรียกปฏิกิริยานี้วา “Dehydration”
- โดยมากเกิดจากน้ําตาลเฮกโซส จึงมีสูตรโมเลกุลเปน C12H22O11  มีลักษณะดังตาราง

น้ําตาลโมเลกุลคู ลักษณะ แหลงที่พบ
ซูโครส (Sucrose) - เกิดจากกลูโคสกับฟรักโทส

- เปนผลึกใส รสหวาน ละลายน้ําดี
- นํามาทําเปนน้ําตาลอินเวอรท (Invert Sugar)  

ซ่ึงมีรสหวานกวาเดิม

ออย, มะพราว, ตาล,
หัวผักกาดหวาน

แล็กโทส (Lactose) - เกิดจากกลูโคสกับกาแล็กโทส
- เปนผงละเอียดคลายทรายละลายน้ําไมดี
 รสหวานเล็กนอย
- ใชเปนสวนประกอบของยาเม็ดบางประเภท

น้ํานมคนและสัตว

มอลโทส (Maltose) - เกิดจากกลูโคสกับกลูโคสตอกันดวย α-1,
4-Glycosidic Bond

- ละลายน้ําไดคอนขางดี รสหวานเล็กนอย

เมล็ดธัญพืช

เซลโลไบโอส (Cellobiose) - เกิดจากกลูโคสกับกลูโคสตอกันดวย β-1,
4-Glycosidic Bond

- คลายมอลโทส แตละลายน้ําไมดี และหวาน
นอยกวา

ผนังเซลลพืช โดยทั่วไป

น้ําตาลโมเลกุลคู
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3. น้ําตาลโมเลกุลใหญ (Polysaccharide)
- เปนคารโบไฮเดรตที่พบมากท่ีสุดในธรรมชาติ
- เกิดจากนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวมากกวา 10 โมเลกุล เช่ือมตอกัน
- มักไมคอยละลายน้ําและไมมีรสหวาน มีหลายชนิดท่ีควรรูจัก ไดแก

ชนิด ลักษณะสําคัญ แหลงที่พบ
แปง (Starch)
- อะไมโลส (Amylose)

- อะไมโลเพคทิน
 (Amylopectin)

- ประกอบดวยน้ําตาลกลูโคสจํานวนมากตอกัน
ดวย α-1, 4-Glycosidic Bond เปนเกลียว

- ทําปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนเกิดสีน้ําเงิน
ปนดํา

- ประกอบดวยน้ําตาลกลูโคสจํานวนมากเชื่อม
กันดวย α-1, 4-Glycosidic Bond และมี
แตกแขนงเปนกิ่งกานสาขา

- ทําปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนเกิดสีมวง-
แดง

เมล็ดธัญพืช มันฝรั่ง
มันสําปะหลัง

ไกลโคเจน (Glycogen) - ประกอบดวยกลูโคสจํานวนมากตอกัน และ
แตกกิ่งกานสาขาเปนสายสั้นๆ มากมาย

- ทําปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนเกิดสีแดง

ตับ หอย กลามเนื้อ
ตัวออนผ้ึง

เซลลูโลส (Cellulose) - ประกอบดวยกลูโคสเช่ือมกันเปนเสนใยยาว
และเหนียว ไมมีก่ิงกานสาขา

- ชวยในการขับถายและดูดซึมสารพิษในสําไส-
ใหญ

ผนังเซลลพืช

เฮมิเซลลูโลส (Hemicelluiose) ประกอบดวยกรดยูโรนิก, กลูโคส, กาแล็กโทส,
แมนโมส, อะราบิโนสและไซโลส

แกลบ รํา ซังขาวโพด
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แปง

ไกลโคเจน

เซลลูโลส



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _________________________ วิทยาศาสตร ชีววิทยา (77)
2008

โปรตีน (Protein)
เปนสารอินทรียโมเลกุลใหญประกอบดวยกรดอะมิโน (Amino Acid) เช่ือมตอกันดวยพันธะเพปไทด

(Peptide Bond)
ประกอบดวยธาตุ C, H, O, N หรืออาจมี S, P หรือ Fe ดวยก็ได

กรดอะมิโนประกอบดวยโครงสรางหลักคลายกัน คือ
กรดอะมิโนท่ีพบในธรรมชาติโดยทั่วไปมี 20 ชนิด แบงเปน 2 กลุม คือ

1. กรดอะมิโนที่จําเปน (Essential Amino Acid) เปนกรดอะมิโนท่ีรางกายไมสามารถสังเคราะหขึ้น
เองได ตองไดรับจากอาหารประเภท เนื้อ นม ไข หรือถั่วเหลือง มีอยู 8-10 ชนิดขึ้นกับชวงอายุ สําหรับอารจีนีน
และฮิสทิดีน นั้นมีความจําเปนสําหรับการเจริญเติบโตในวัยเด็ก

2. กรดอะมิโนที่ไมจําเปน (Nonessential Amino Acid) เปนกรดอะมิโนท่ีรางกายสังเคราะหขึ้นเองได

กรดอะมิโนที่จําเปน กรดอะมิโนที่ไมจําเปน
*ฮิสทิดิน (Histidine)
*อารจีนีน (Arginine)
ลิวซีน (Leucine)
ไอโซลิวซีน (Isoleucine)
ไลซีน (Lysine)
เมไทโอนีน (Methionine)
ฟนิลอะลานีน (Phenylalanine)
ทริปโตเฟน (Tryptophan)
ทรีโอนีน (Threonine)
วาลีน (Valine)

อะลานีน (Alanine)
แอสพาราจีน (Asparagine)
กรดแอสพารติก (Aspartic Acid)
กรดกลูตามิก (Glutamic Acid)
กลูตามีน (Glutamine)
โพรลีน (Proline)
ซีริน (Serine)
ซีสเทอิน (Cysteine)
ไทโรซิน (Thyrosine)
ไกลซีน (Glycine)

การเช่ือมตอกนัของกรดอะมโินจํานวนมากๆ กลายเปนสายยาวเรยีกวา “พอลเิพปไทด (Polypeptide)”
ซ่ึงมีการจัดเรียงตัวไดหลายรูปแบบตางๆ กัน ดังน้ี

1. โครงสรางปฐมภมู ิ (Primary Structure) มลีกัษณะเปนสายยาวเนือ่งจากการเช่ือมตอกนัของกรดอะมโิน
จํานวนมากดวยพันธะเพปไทด เชน ไซโทโครม ซี

2. โครงสรางทุติยภูมิ (Secondary Structure) มีลักษณะเปนเกลียวหรือลูกคลื่นเนื่องจากมีแรงดึงดูดของ
พันธะไฮโดรเจนภายในพอลิเทปไทดเสนเดียวกันหรือคนละเสนก็ได เชน อัลฟาเคราติน (α-Keratin) ไมโอซิน
(Myosin) คอลลาเจน (Collagen) เสนไหม (Silk Fibroin) เปนตน

3. โครงสรางตติยภูมิ (Tertiary Structure) มีลักษณะเปนกอนกลม (Glogubar Protein) เนื่องจาก
แรงดึงดูดของพันธะไฮโดรเจนหรือแรงดึงดูดระหวาง Side Chain และ Disulfide Bond ทําใหสายพอลิเพปไทด
ขดไปมาเปนกอน เชน ไมโอโกลบิน (Myoglobin) ในเซลลกลามเนื้อ เปนตน

4. โครงสรางจตุรภูมิ (Quarternary Structure) เกิดจากพอลิเพปไทดมากกวาหนึ่งเสนรวมกันเปน
กลุมดวยแรงแวนเดอรวาลส ทําใหมีโครงรูปท่ีเหมาะกับหนาท่ี เชน ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ประกอบดวย
พอลิเพปไทด 4 หนวยยอย



วิทยาศาสตร ชีววิทยา (78) _________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

โปรตีนในสิ่งมีชีวิตมีหนาท่ีแตกตางกันหลายประการ สรุปไดดังน้ี

หนาที่ของโปรตีน ตัวอยาง
1. เปนโครงสรางของรางกาย
2. เปนเอนไซม
3. ลําเลียงสาร
4. ชวยในการเคลื่อนไหว
5. เปนฮอรโมน

6. สะสมอาหาร
7. ปองกันอันตราย
8. เปนสารพิษ

คอลลาเจนในกระดูกออนและเอ็น อัลฟาเคราตินในเสนผม ขน เขา
อะไมเลสในน้ําลาย  เพปซินในกระเพาะอาหาร
ฮีโมโกลบินลําเลียงออกซิเจน ทรานซเฟอรินลําเลียงธาตุเหล็ก
ไมโอซินและแอคตินในเซลลกลามเนื้อ ทิวบิวลินในซิเลียและแฟลเจลลัม
อินซูลินชวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ออกซิโทซิน ควบคุมการหดตัวของมดลูก
เคซีนในนม โอวัลบูมินในไขขาว
อิมมูโนโกลบูลินเปนภูมิคุมกันโรค ไฟบรินและธรอมบิน ชวยใหเลือดแข็งตัว
พิษงู

โปรตีน

ลิพิด (Lipid)
เปนสารอินทรียท่ีไมละลายน้ํา แตละลายในอีเทอร คลอโรฟอรมและเบนซีน
ประกอบดวย C, H และ O เชนเดียวกับคารโบไฮเดรต แตมีอัตราสวน H : O แตกตางกันมีหลาย

ประเภทที่ควรรูจัก ไดแก
1. ลิพิดธรรมดา (Simple Lipid) เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหวางกรดไขมันกับแอลกอฮอล พบท้ังอยูใน

สภาพน้ํามัน (Oil) และไขมัน (Fat)
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2. ลิพิดประกอบ (Compound Lipid) เกิดจากลิพิดธรรมดารวมตัวกับสารชนิดอื่นๆ ท่ีควรรูจัก ไดแก
- ฟอสโฟลิพิด (Phospholipid) เปนลิพิดท่ีมีหมูฟอสเฟตเปนองคประกอบ พบในเย่ือหุมเซลล ทําใหมี

สมบัติเปนเยื่อเลือกผาน
- ไกลโคลิพิด (Glycolipid) เปนลิพิดท่ีมีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบอยูดวย เชน Cerebroside

และ Ganglioside ซ่ึงพบมากในเซลลสมองและเสนประสาท
- ไลโพโปรตีน (Lipoprotrin) เปนลิพิดท่ีมีโปรตีนเปนองคประกอบพบที่เย่ือหุมเซลลและน้ําเลือด

3. ลิพิดเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Lipid) เปนสารอินทรียท่ีมีสมบัติคลายลิพิด มักพบปนกับลิพิดใน
ธรรมชาติ ตัวอยางเชน

- สเตรอยด (Steroid) ไดแก ฮอรโมนเพศของมนุษย คือ เทสโทสเทอโรน (Testosterone) กับ
โพรเจสเทอโรน (Progesterone), คอเลสเทอรอล (Cholesterol), เออรโกสเทอรอล (Ergosterol) เปนตน

- เทอรปน (Terpene) ไดแก สารท่ีพบในน้ํามันหอมระเหยจากพืช :- Geraniol, Phytol เปนตน
กรดไขมัน (Fatty Acid) ท่ีพบในเซลลของสิ่งมีชีวิตมีมากกวา 70 ชนิด แบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ
1. กรดไขมันอ่ิมตัว (Saturated Fatty Acid) เปนกรดไขมันท่ีอะตอมคารบอนในโมเลกุลมีพันธะเดี่ยว

จึงไมทําปฏิกิริยากับสารอื่น โดยมากมีจุดหลอมเหลวสูง พบในไขมันสัตว
2. กรดไขมันไมอ่ิมตัว (Unsaturated Fatty Acid) เปนกรดไขมันท่ีอะตอมคารบอนบางตัวในโมเลกุล

จับกันดวยพันธะคู จึงทําปฏิกิริยากับสารอื่นไดงายโดยเฉพาะกับออกซิเจนทําใหมีกลิ่นเหม็นหืน พบในน้ํามันพืช

กรดไขมันอ่ิมตัว กรดไขมันไมอ่ิมตัว
กรดลอริค (Lauric Acid)
กรดไมริสติค (Myristic Acid)
กรดพาลมิติค (Palmitic Acid)
กรดสเตียริค (Stearic Acid)

กรดไลโนลีอิค (Linoleic Acid)
กรดไลโนลีนิค (Linolenic Acid)
กรดพาลมิโทลีอิค (Palmitoleic Acid)
กรดโอลีอิค (Oleic Acid)

ไขมัน
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วิตามิน (Vitamin)
เปนสารอาหารท่ีไมใหพลังงาน แตรางกายขาดไมได เพราะอาจทําใหเกิดความผิดปกติตอรางกายได

แบงออกเปน 2 กลุม ดังตาราง

วิตามิน ความสําคัญ แหลงอาหาร
ละลายในน้ํา
B1 (Thiamine) - เปนโคเอนไซมสําหรับแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต

- ถาขาดจะเปนโรคเหน็บชา
ขาวซอมมือ เนื้อหมู ยีสต
ไขแดง ตับ

B2 (Riboflavin) - เปนสวนประกอบของโคเอนไซมท่ีเก่ียวของกับการ 
สรางพลังงาน

- ถาขาดจะเปนโรคปากนกกระจอก

ยีสต ไข นม ถ่ัวเมล็ดแหง
ผักท่ีมีสีเขียวแก

B5 (Niacin) - เปนสวนประกอบของโคเอนโซม NAD และ NADP
- ถาขาดจะเปนโรคเพลลากรา (ผิวหนังแหงแตก)

ยีสต ตับ ไต ขาวซอมมือ
เนื้อสัตว ถ่ัวเมล็ดแหง

B6 (Pyridoxin) - เปนโคเอนไซมสําหรับกระบวนการสังเคราะหกรด- 
อะมิโน

- ถาขาดทําใหระบบประสาทเสือ่ม ปวดบวมตามมอืเทา

ตับ ขาวไมขัดสี ผัก เนื้อไม
ติดมัน

B12 (Cyanocobalamin) - ชวยในการสรางเม็ดเลือดแดงและกรดนิวคลีอิก
- ถาขาดจะเปนโรคโลหิตจาง

เนื้อสัตว ปลา นม ไข
เนยแข็ง ตับ

C (Ascorbic Acid) - สรางคอลลาเจนเชื่อมเนื้อเยื่อใหติดกัน
- ถาขาดจะเปนโรคเลือดออกตามไรฟน แผลหายชา

ผลไมรสเปรี้ยว เชอรี่
มะเขือเทศ มะขามปอม
ผักสีเขียว

ละลายในไขมัน
A (Retinol) - ชวยในการมองเห็น

- ถาขาดจะเปนโรคตามองไมเห็นตอนกลางคืน
ตับ ไขแดง น้ํามันตับปลา
นม ผักผลไมสีเขียวและ
เหลือง ตําลึง

D (Calciferol) - ชวยใหกระดูกแข็งแรง
- ถาขาดจะเปนโรคกระดูกออน

น้ํามันตับปลา ไขแดง นม

E (α-Tocopherol) - ชวยปองกันการแตกของเย่ือหุมเซลล
- ถาขาดจะเปนโรคโลหิตจางและเปนหมัน

น้ํามันพืช ผักสีเขียว ไข
ตับ

K (Phylloquinone) - ชวยสังเคราะหโพรธรอมบิน ซ่ึงทําใหเลือดแข็งตัว
- ถาขาดทําใหเลือดแข็งตัวชา

ผักสเีขยีว ผักโขม ผักคะนา
กะหล่ําปลี
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กรดนิวคลีอิก (Nucleic Acid)

เปนแหลงรวบรวมขอมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และมีการถายทอดจากบรรพบุรุษไปสูลูกหลานได
กรดนิวคลีอิกท่ีพบในสิ่งมีชีวิตจะอยูในรูป DNA (Deoxyribonucleic  Acid) และ RNA (Ribonucleic  Acid)
ซ่ึงจะมีปริมาณแตกตางกันไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิต ปริมาณ DNA ท้ังหมดท่ีมีอยูในโครโมโซมชุดหนึ่งๆ ในเซลล
ของสิ่งมีชีวิตเรียกวา “จีโนม (Genome)”  จีโนมของสิ่งมีชีวิตสวนใหญเปน DNA แตจีโนมของไวรัสอาจเปน
DNA หรือ RNA ก็ไดและไมมีองคประกอบอื่นๆ   โดย DNA หรือ RNA นั้นอาจเปนสายเดี่ยว (Single Strand)
หรือเกลียวคู (Double Helix) มีลักษณะเปนเสนยาว (Linear) หรือเปนวงแหวน (Circular) หรือเปนช้ินสวน
(Fragment) สวนจีโนมของแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตช้ันสูงจะมี DNA และมีโปรตีนเปนสวนประกอบอยูดวยในสภาพ
ท่ีเรียกวา “โครมาทินหรือโครโมโซม”

สวนประกอบทางเคมีของ DNA
องคประกอบพื้นฐานสําคัญของ DNA มีอยู 3 ประการ คือ
1. ไนโตรจีนัสเบส (Nitrogenous Base) แบงเปน 2 กลุม คือ

1.1 พิวรีน (Purine) ไดแก อะดีนีน (Adenine : A) และกวานีน (Guanine : G)
1.2 ไพริมิดีน (Pyrimidine) ไดแก ไทมีน (Thymine : T) และไซไทซีน (Cytosine : C)

2. น้ําตาลเพนโทส (Pentose Sugar) เปนน้ําตาลท่ีมีคารบอนเปนองคประกอบ 5 อะตอม น้ําตาลท่ีเปน
องคประกอบของ DNA คือ น้ําตาลดีออกซีไรโบส (Deoxyribose)

3. หมูฟอสเฟต (Phosphate Group) เช่ือมตอกับน้ําตาลดีออกซีไรโบส และทําใหกรดนิวคลีอิกมีสมบัติ
เปนกรดแมวาจะมีไนโตรจีนัสเบสอยูก็ตาม
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ขอสังเกต
RNA มีโครงสรางพ้ืนฐานคลายกับ DNA ประกอบดวย
1. ไนโตรจีนสัเบส ซ่ึงประกอบดวยพิวรนีและไพรดินิเชนกนั แตไพรมิดินีของ RNA นัน้มยูีราซิล (Uracil : U)

แทนไทมีน
2. น้ําตาลเพนโทส เปนน้ําตาลไรโบส (Ribose)
3. หมูฟอสเฟต
จากการศึกษาพบวาไนโตรจีนัสเบส น้ําตาลเพนโทส และหมูฟอสเฟตจะจับเกาะกันเปนหนวยโครงสราง

พ้ืนฐานของกรดนิวคลีอิก เรียกวา “นิวคลีโอไทต (Nucleotide)” โดยนิวคลีโอไทดแตละหนวยในกรดนิวคลีอิกจะ
มีหมูฟอสเฟตเช่ือมตอกับคารบอนตําแหนงท่ี 5 ของน้ําตาลเพนโทส และมีไนโตรจีนัสเบสเช่ือมกับคารบอน
ตําแหนงท่ี 1 ของน้ําตาลเพนโทส

โครงสรางของ DNA
นักชีวเคมีชาวอเมริกันช่ือ เจมส ดี. วอตสัน (James D. Watson) และนักฟสิกสชาวอังกฤษช่ือ ฟรานซิส

เอช.ซี. คริก (Francis H.C. Crick) ไดเสนอโครงสรางจําลองของ DNA มีลักษณะสําคัญโดยสรุปดังน้ี
1. ประกอบดวยสายพอลินิวคลีโอไทด 2 สาย เรียงสลับทิศทางกัน กลาวคือ ปลายขาง 3′ ของสายหนึ่ง

จะประกบกับปลายขาง 5′ ของอีกสายหนึ่ง
2. สายพอลินิวคลีโอไทดจะบิดเปนเกลียวคู (Double Helix) เวียนขวาหรือหมุนตามเข็มนาฬิกา ดูคลาย

บันไดเวียน โดยน้ําตาลดีออกซีไรโบสและหมูฟอสเฟตเปรียบเสมือนราวบันได สวนคูเบสแตละคูเปรียบเสมือน
ขั้นบันได

3. เกลียวแตละรอบจะมีจํานวนคูเบสเทากัน ดังนั้นระยะของเกลียวแตละรอบจึงเทากัน
4. เบส G กับเบส C เกาะกันดวยพันธะไฮโดรเจน 3 พันธะ สวนเบส A กับเบส T เกาะกันดวยพันธะ

ไฮโดรเจน 2 พันธะ
5. DNA ประกอบดวยพอลินิวคลีโอไทดสายคู ซ่ึงมีความยาวหลายหมื่นคูเบส การจัดเรียงลําดับเบสที่

แตกตางกันจะทําใหโมเลกุลของ DNA มีลักษณะแตกตางกันมากมาย

เมแทบอลิซึม (Metabolism) แบงเปน
แคแทบอลิซึม (Catabolism) เปนกระบวนการสลายสารโมเลกุลใหญใหกลายเปนสารโมเลกุลเล็กลง

เชน ปฏิกิริยาการหายใจระดับเซลล ทําใหกลูโคสสลายเปนคารบอนไดออกไซดกับน้ํา จะเห็นวาปฏิกิริยานี้มีการ
ปลดปลอยพลังงานออกมา (ผลิตภัณฑมีพลังงานแฝงอยูต่ํากวาสารตั้งตน) จึงจัดเปนปฏิกิริยาคายพลังงาน
(Exergonic Reaction)

แอนาบอลิซึม (Anabolism) เปนกระบวนการสังเคราะหสารโมเลกุลใหญจากสารโมเลกุลเล็กๆ เชน
ปฏิกิริยาการสังเคราะหดวยแสง มีการสรางคารโบไฮเดรตจากคารบอนไดออกไซดและน้ํา จะเห็นวาปฏิกิริยานี้ มี
การนําพลงังานจากแสงเขารวมปฏกิิรยิาดวย (ผลติภณัฑมพีลงังานสงูกวาสารตัง้ตน) จึงจัดเปนปฏกิิรยิาดดูพลงังาน
(Endergonic Reaction)
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ปฏิกิริยาเคมีในเซลล มีเอนไซม (Enzyme) ทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยา (Biological Catalyst) โดยไปลดระดับ
พลังงานกระตุน ทําใหปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้น

สมบัติของเอนไซม
เปนสารประเภทโปรตีนรูปทรงกลม (Globular Protein) ละลายไดในน้ําและกลีเซอรอลแตตกตะกอน

ในแอลกอฮอลเขมขน
เมื่อไดรับความรอนสูงหรือ pH ไมเหมาะสม จะเสียสภาพธรรมชาติ (Denature) เรงปฏิกิริยาไมได

การเสียสภาพธรรมชาติของเอนไซม

มีความจําเพาะเจาะจงตอปฏิกิริยา (Specificity)
มีประสิทธิภาพการทํางานสูงหลังเรงปฏิกิริยาแลวมีคุณสมบัติเหมือนเดิมสามารถเรงปฏิกิริยาใหมไดอีก

การทํางานของเอนไซม
มีความจําเพาะเจาะจงตอสารตั้งตน (Substrate) เปนไปตาม

1. ทฤษฎีแมกุญแจและลูกกุญแจ (Lock And Key Theory) มีใจความวา “โครงสรางเอนไซมเปรียบ
เหมือนลูกกุญแจ จึงสวมกันไดพอดีกับสารตั้งตน ซ่ึงเปรียบเสมือนแมกุญแจ โดยโครงสรางไมเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม”

2. ทฤษฎีเหนี่ยวนําใหเหมาะสม (Induced Fit Theory) มีใจความวา “สารต้ังตนเหนี่ยวนําใหเอนไซมปรับ
รูปรางจับกับสารตั้งตนไดอยางเหมาะสมเปรียบเสมือนการใสถุงมือ”

ปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานของเอนไซม ไดแก
- อุณหภุมิ เหมาะสมในชวง 25-40°C
- ความเปนกรด-เบส สวนใหญทํางานไดดีชวง pH 6.7-7
- ความเขมขนของเอนไซมและสารตั้งตน ทําใหอัตราเร็วของปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น
โคแฟกเตอร (Cofactor) เปนไอออนของโลหะที่ชวยใหเอนไซมทํางานได เชน Zn2+, Fe2+, K+, Na+,

Cu2+ ฯลฯ
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โคเอนไซม (Coenzyme) เปนสารประกอบอนิทรยีท่ีชวยใหเอนไซมทํางานได  มหีลายชนดิท่ีมโีครงสราง
เปนอนุพันธของวิตามิน เชน

โคเอนไซม วิตามินที่เปนองคประกอบ
ไทอะมีนไพโรฟอสเฟต

NAD+, NADP+

FAD, FMN
โคเอนไซม A
โคบามิด

วิตามิน B1
วิตามิน B5
วิตามิน B2
วิตามิน B5
วิตามิน B12

ไอโซไซม (Isozyme) หมายถึง เอนไซมท่ีมีโครงสรางโมเลกุลตางกัน แตสามารถเรงปฏิกิริยาเหมือนกัน
ได เพราะมีความจําเพาะตอสารตั้งตนเหมือนกัน

การยับยั้งการทํางานของเอนไซม มี 3 แบบ
การยับยั้งแบบทวนกลับได (Reversible Inhibition) เปนการยับยั้งแบบชั่วคราว เพราะตัวยับยั้ง

จับกับเอนไซมดวยพันธะที่ไมแข็งแรง ไดแก
1. การยับยั้งแบบแขงขัน (Competitive Inhibition) เกิดจากตัวยับยั้ง (Inhibitor) มีโครงสราง

คลายกับสารตั้งตน จึงแยงจับกับเอนไซมได เชน
เอนไซมซักซินิกดีไฮโดรจิเนส

กรดซักซินิก    กรดฟูมาริก
เมื่อมีกรดมาโลนิกซ่ึงมีโครงสรางคลายกับกรดซักซินิก จะยับยั้งการทํางานของเอนไซมนี้ได

2. การยับยั้งแบบไมแขงขัน (Noncompetitive Inhibition) เกิดจากสารท่ีมีโครงสรางตางจาก
สารต้ังตน แตทําใหเอนไซมทํางานไมได เชน ปรอท ไซยาไนด สารหนู ตะกั่ว เปนตน

การยบัยัง้แบบไมทวนกลบั (Irreversible Inhibition) เกิดจากตวัยับยัง้รวมกับเอนไซมเปนสาร
ประกอบ ท่ีเสถียร ทําใหเรงปฏิกิริยาไมได เชน พาราไธออน, มาลาไธออน, แกสประสาท (Nerve Gas) ถาไดรับ
เขาสูรางกายปริมาณมากอาจทําใหเสียชีวิตได

- การศึกษาลําดับของปฏิกิริยาทําไดโดยใชตัวยับยั้งเอนไซมทดสอบการเปลี่ยนแปลงของสาร ตัวอยางเชน
เมื่อใสตัวยับยั้งเอนไซม x ลงไป พบวา สาร C มีปริมาณสูงขึ้น สาร B มีปริมาณลดลงและสาร A ปริมาณ

ปกติ แสดงวาปฏิกิริยานี้ลําดับดังนี้
.........................................................................................................................................................................................

สารเก็บพลังงานหมุนเวียนของเซลล เปนสารเคมีท่ีมีพลังงานสูง ไดแก
Adenosine Triphosphate (ATP) เปนสารพลังงานสูงท่ีพบมากท่ีสุดในเซลลของสิ่งมีชีวิตประกอบ

ดวยเบสอะดีนีน (Adenine) น้ําตาลไรโบส (Ribose) และหมูฟอสเฟต (Phosphate)
    การสลายพันธะเคมีของ ATP จะปลดปลอยพลังงานออกมา 7.3 กิโลแคลอรีตอโมล

สารพลังงานสูงอื่นๆ ไดแก Guanosine Triphosphate (GTP), Uridine Triphosphate (UTP),
Phosphoenol Pyruvate (PEP), NADH + H+, NADPH + H+ เปนตน

ปฏิกิริยาการสราง ATP เรียกวา “Phosphorylation” พบในไมโทคอนเดรียของเซลลยูคาริโอต หรือ
บริเวณเยื่อหุมเซลลของโพรคาริโอต
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แบบทดสอบ

1. แรธาตุ วิตามิน และน้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยในเรื่องใด
ก. ชวยใหเอนไซมทํางานไดดี
ข. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการหายใจ
ค. ชวยในการสรางฮอรโมน
ง. ชวยในการสังเคราะหสารตางๆ

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค.
3) ขอ ก., ค. และ ง. 4) ขอ ข., ค. และ ง.

2. ธาตุใดพบในมอลเทส แตไมพบในมอลโทส
1) คารบอน 2) ไนโตรเจน 3) ออกซิเจน 4) ไฮโดรเจน

3. ในขณะทีร่างกายออนเพลยีมากๆ สารอาหารพวกใดท่ีเราควรรบัประทาน เพ่ือใหรางกายเปนปกตใินเวลาสัน้ๆ
เพราะเหตุใด
1) กรดอะมิโน เพราะถูกดูดซึมเขาสูกระแสโลหิตไดเร็ว
2) กรดไขมัน เพราะเปนสารที่ใหพลังงานสูงสุด
3) น้ําตาลกลูโคส เพราะจะถูกนําไปใชใหเกิดพลังงานไดเร็วกวาอาหารอื่น
4) น้ําเกลือ เพราะเปนสารอาหารท่ีใชทดแทนแรธาตุท่ีสูญเสียไป

4. โครงสรางระดับโมเลกุลของ ATP คลายกับโมเลกุลของสารใด
ก. นิวคลีโอไทดท่ีมีเบสไพริดีน ข. นิวคลีโอไทดท่ีมีเบสพิวริน
ค. กรดอะมิโน ง. กรดไขมัน

1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข.
3) ขอ ก. และ ค. 4) ขอ ข. และ ง.

5. สิง่มชีีวติเก็บพลงังานท่ีไดจากการหายใจไวในรปูอนิทรยีสารทีม่พีลงังานสงูชนิดหนึง่ โดยพลงังานจะมคีาสงูมาก
ในพันธเคมีของสารใด
1) หมูฟอสเฟตกับหมูน้ําตาลไรโบส 2) หมูน้ําตาลไรโบสกับหมูเบสอะดีนีน
3) หมูเบสอะดีนีนกับหมูฟอสเฟต 4) หมูฟอสเฟตกับหมูฟอสเฟต

เฉลย

1. 3) 2. 2) 3. 3) 4. 2) 5. 4)
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เซลลของสิ่งมีชีวิต

เซลล (Cell) หมายถึง หนวยพ้ืนฐานท่ีเล็กท่ีสุดของสิ่งมีชีวิต มีรูปรางลักษณะและขนาดแตกตางขึ้นอยูกับ
ชนิดของสิ่งมีชีวิตและหนาท่ีของเซลลเหลานั้น

เซลลท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด คือ ไมโคพลาสมา (Mycoplasma) หรือ PPLO (Pleuropneumonia - Like
Organism) มีขนาดประมาณ 0.1-0.25 µm

เซลลท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด คือ เซลลไขนกกระจอกเทศ
เซลลของสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปมีโครงสรางหลักคลายกัน แตอาจมีลักษณะบางประการตางกันอยางเดนชัด

นักชีววิทยาจึงจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปน 2 กลุม ตามลักษณะโครงสรางเซลล คือ
โพรแคริโอต (Prokaryote) ไดแก พวกแบคทีเรีย ไมโคพลาสมา และสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน

แบคทีเรีย
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ยูแคริโอต (Eukaryote) ไดแก พวกโพรทิสต พืช และสัตว

เซลลสัตว
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เซลลพืช
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โครงสรางของเซลลยูแคริโอต โดยทั่วไปแบงเปน 3 สวน คือ สวนท่ีหอหุมเซลล  ไซโทพลาซึม และ
นิวเคลียส มีลักษณะสําคัญดังนี้

สวนที่หอหุมเซลล ประกอบดวย
1. ผนังเซลล (Cell Wall)

- พบในเซลลพืช รา ยีสต ไมพบในเซลลสัตว
- สรางความแข็งแรงทําใหเซลลคงรูปรางอยูได
- ยอมใหโมเลกุลของสารเกือบทุกชนิดผานเขาออกไดอยางอิสระ
- ประกอบดวยเซลลูโลสเรียงกันเปนมัดๆ เรียกวา “ไมโครไฟบริล (Microfibril)” โดยมีสารเพกทิก

(Pectin) เปนตัวเช่ือม
2. เยื่อหุมเซลล (Cell Membrane)

- พบในเซลลสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
- ควบคุมการผานเขาออกของสารเพราะมีสมบัติเปน เย่ือเลือกผาน (Semipermeable Membrane)
- ประกอบดวยไขมันและโปรตีนอยูรวมกันเปน Fluid Mosaic Model กลาวคือ โมเลกุลของฟอส-

โฟลิพิดเรียงกันเปน 2 ช้ัน หันดานมีขั้วซ่ึงชอบรวมตัวกับน้ํา (Hydrophilic) ออกดานนอก และหันดานไมมีขั้วซ่ึงไม
ชอบรวมตัวกับน้ํา (Hydrophobic) เขาขางในและมีการเคลื่อนท่ีไหลไปมาได สวนโปรตีนมีลักษณะเปนกอน
(Globular) ฝงหรือลอยอยูในช้ันไขมัน และอาจพบคารโบไฮเดรตเกาะที่ผิวโปรตีนดวย

ไซโทพลาซมึ (Cytoplasm) เปนของเหลวภายในเซลลท่ีอยูรอบๆ นวิเคลยีส ประกอบดวย น้าํ
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และแรธาตุตางๆ  ไซโทพลาซึมมีออรแกเนลล (Organelle) หลายชนิด ทําหนาท่ี
ตางๆ กัน ดังนี้

1. รางแหเอนโดพลาซึม (Endoplasmic Reticulum)
- เปนเมมเบรนที่เช่ือมตอกับเยื่อหุมเซลลและเยื่อหุมนิวเคลียสได มองดูคลายทอหรือชองแคบๆ

เรียงตัวทบไปทบมากระจายทั่วไปในไซโทพลาซึม
- ไมพบในเซลลของโพรแคริโอต (แบคทีเรียและสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน)
- แบงออกเปน 2 รูปแบบคือ

รางแหเอนโดพลาซึมแบบผิวขรุขระ (Rough Endoplasmic Reticulum ; RER)
- มีไรโบโซมเกาะที่ผิวดานนอก
- พบมากในเซลลท่ีมีการสังเคราะหโปรตีนหรือเอนไซมตางๆ เชน เซลลในตับออน เปนตน
รางแหเอนโดพลาซึมแบบผิวเรียบ (Smooth Endoplasmic Reticulum ; SER)
- ไมมีไรโบโซมเกาะที่ผิวดานนอก
- พบมากในเซลลท่ีมีการสังเคราะหไขมันหรือเซลลท่ีมีหนาท่ีขับสารสเตรอยด เชน เซลลใน

ตอมหมวกไต เปนตน สวน SER ในเซลลตับ ทําหนาท่ีขนสงไกลโคเจนและกลูโคส
2. กอลจิคอมเพลกซ (Golgi Complex)

- เปนถุงแบนบางเรียบซอนกันเปนตั้งๆ 5-8 ช้ัน ภายในมีของเหลว สวนปลายทั้งสองขางย่ืนพอง
ออกเปนถุงเล็กๆ เรียกวา “เวซิเคิล (Vesicle)”

- มีบทบาทในการสรางไลโซโซม
- เปนแหลงสะสมสารตางๆ กอนนําไปใชในกิจกรรมของเซลล
- เก่ียวของกับการสังเคราะหเซลลูโลสเพ่ือสรางผนังเซลลหลังการแบงเซลล
- เก่ียวของกับการสรางสารเมือกในเซลลหมวกราก
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3. ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria)
- เปนแทงหรือกอนกลมรี เย่ือหุมช้ันนอกควบคุมการผานเขาออกของสาร เย่ือช้ันในพับยนไปมายื่น

เขาขางใน เรียกวา “คริสตี (Cristae)” มีของเหลวภายใน เรียกวา “เมทริกซ (Matrix)”
- มีหนาท่ีสรางพลังงานใหแกเซลล (สวนใหญอยูในรูป ATP)
- เช่ือกันวาไมโทคอนเดรียเปนโพรแคริโอตท่ีเขาไปอาศัยในเซลลยูแคริโอตแบบ Symbiosis จนกลาย

เปนสวนหนึ่งของเซลล
4. พลาสทิด (Plastid)

- พบในเซลลพืชและเซลลสาหรายท่ัวไป (ยกเวน สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน)
- เช่ือกันวาพลาสทิดเพ่ิมจํานวนโดยการแบงตัวเองได
- แบงออกเปน 3 ชนิด คือ

ลิวโคพลาสต (Leucoplast)  ไมมีสี มีหนาท่ีสะสมแปง น้ํามัน หรือ โปรตีน พบในเน้ือเยื่อท่ีมี
การสะสมอาหาร

โครโมพลาสต (Chromoplast) มีสีสมแดง เพราะมีรงควัตถุพวกแคโรทีน (Corotene) หรือมี
สีน้ําตาลเหลือง เพราะมีรงควัตถุพวกแซนโทฟลล (Xanthophyll)

คลอโรพลาสต (Chloroplast) มสีเีขยีว เพราะมรีงควตัถุ พวกคลอโรฟลล (Chlorophyll) มี
ความสาํคัญในการสรางอาหารโดยกระบวนการสังเคราะหดวยแสง

5. แวคิวโอล (Vacuole)
- มีลักษณะเปนถุงมีเย่ือหุมบางๆ เรียกวา “โทโนพลาสต (Tonoplast)”
- ภายในมีของเหลวหรือสารหลายชนิดบรรจุอยูแบงออกเปน 3 แบบคือ

ฟูดแวคิวโอล (Food Vacuole) เปนแวคิวโอลท่ีมีอาหารอยูภายใน พบในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว
บางชนิด เชน อะมีบา

คอนแทร็กไทลแวคิวโอล (Contractile Vacuole) เปนแวคิวโอลท่ีทําหนาท่ีกําจัดของเสียหรือ
น้ําออกจากเซลล เพ่ือควบคุมสมดุลของสารละลายภายในเซลล พบในโพรโทซัวบางชนิด เชน พารามีเซียม

แซปแวคิวโอล (Sap Vacuole) เปนแวคิวโอลท่ีสะสมสารละลายตางๆ เชน โปรตีน น้ําตาล
เกลือ และรงควัตถุท่ีทําใหเกิดสีตางๆ ไดแก แอนโทไซยานิน ซ่ึงทําใหเซลลกลีบดอกมีสีฟา สีมวงหรือสีแดง

6. ไลโซโซม (Lysosome)
- พบเฉพาะในเซลลสัตว มีกําเนิดจากกอลจิคอมเพลกซ
- มีเอนไซมสําหรับยอยสลายสารตางๆ ภายในเซลล
- ยอยสลายเนื้อเยื่อหรือเซลลท่ีหมดอายุ เชน การยอยสลายคอรฟสลูเทียมหลังการตกไข การยอย-

สลายหางลูกออดกอนกลายเปนกบ เรียกกระบวนการนี้วา “ออโตลิซิส (Autolysis)”
ขอควรทราบ
ไรโบโซม (Ribosome)
- มีลักษณะเปนทรงกลมขนาดเล็กประมาณ 20 nm ประกอบดวย rRNA และโปรตีน
- เซลลยูแคริโอตมีไรโบโซม ชนิด 80 S ประกอบดวย 2 หนวยยอย คือ 40 S และ 60 S สวนเซลลโพร-

แคริโอต มีไรโบโซมชนิด 70 S ประกอบดวย 2 หนวยยอยคือ 30 S และ 50 S
- พบท่ัวไปในไซโทพลาซึม ไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต หรือเกาะอยูบนรางแหเอนโดพลาซึม
- มีหนาท่ีสังเคราะหโปรตีนสําหรับใชภายในเซลลและสงออกไปใชนอกเซลล
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เซนทริโอล (Centriole)
- เปนทอกลวง ประกอบดวยไมโครทิวบูล 9 กลุม กลุมละ 3 ทอ เรียงกันเปนวงกลมเรียกวา 9 + 0 (ตรง

กลางไมมีไมโครทิวบูล)
- มีหนาท่ีสรางเสนใยสปนเดิล (Spindle Fiber) ดึงโครโมโซมในขณะที่มีการแบงเซลล
- ควบคุมการเคลื่อนท่ีของซิเลีย (Cilia) และแฟลเจลลัม (Flagellum) ซ่ึงมีไมโครทิวบูล 9 กลุม   กลุม

ละ 2 ทอ เรียงเปนวงกลม และตรงกลางมีไมโครทิวบูลอีก 2 ทอ จึงเรียกวา 9 + 2
ไมโครทิวบูล (Microtubule)
- ประกอบดวยโปรตีนพวกทิวบูลินเรียงตอกันเปนวงเห็นเปนทอ
- มหีนาท่ีเก่ียวของกบัการเคลือ่นไหวของเซลล (เพราะเปนสวนประกอบของซเิลยีและแฟลเจลลมั) การดึง

โครโมโซมขณะมีการแบงเซลลและการเคลื่อนไหวของไซโทพลาซึมซ่ึงเรียกวา “ไซโคลซิส (Cyclosis)”
นิวเคลียส (Nucleus) มีรูปรางคลายทรงกลม โดยทั่วไปมีเพียง 1 นิวเคลียสเทาน้ัน แตในสิ่งมีชีวิตช้ันต่ํา

บางชนิด มี 2 นิวเคลียส เชน พารามีเซียม สําหรับเซลลเม็ดเลือดแดงของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมเมื่อเจริญเต็มท่ี
จะไมมีนิวเคลียส

นิวเคลียส ถือวาเปนศูนยกลางควบคุมการทํางานของเซลลมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. เยื่อหุมนิวเคลียส (Nuclear Membrane)

- เปนยูนิตเมมเบรน 2 ช้ัน ท่ีมีสมบัติเปนเยื่อเลือกผานเชนเดียวกับเยื่อหุมเซลล
- เย่ือหุมช้ันนอกมีไรโบโซมเกาะอยู
- ผิวของเยื่อหุมมีรูเล็กๆ (Annulus) กระจายทั่วไปเปนชองติดตอระหวางของเหลวในนิวเคลียสกับ

ของเหลวในไซโทพลาซึม
2. นิวคลีโอลัส (Nucleolus)

- เห็นชัดเจนในภาวะปกติท่ีเซลลยังไมมีการแบงตัว
- ไมมีเย่ือหุม เปนบริเวณท่ีสะสม RNA และสังเคราะหไรโบโซม
- ประกอบดวยโปรตีนเปนสวนใหญประมาณ 86 เปอรเซ็นต มี DNA 10 เปอรเซ็นต และ RNA 4

เปอรเซ็นต
3. โครโมโซม (Chromosome)

- เปนเสนใยเลก็ๆ เรยีกวา “โครมาทนิ (Chromatin)” ซ่ึงก็คือ โมเลกลุของ DNA  ท่ีมโีปรตนีหุมน่ันเอง
เมือ่มกีารแบงเซลลเสนใยโครมาทนิแจะขดพันกนัแนนคลายลวดสปรงิเหน็เปนแทงเรยีกวา “โครโมโซม (Chromosome)”

- โครโมโซมประกอบดวย 2 โครมาทิด (Chromatid) เช่ือมติดกันท่ี เซนโทรเมียร (Centromere)
โครงสรางของเซลลโพรแคริโอต   เปนเซลลที่ไมมีเยื่อหุมนิวเคลียสมีลักษณะสําคัญสรุปไดดังนี้
1. ผนังเซลล (Cell Wall)

- พบในสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินและแบคทีเรีย (เปนสารพวกมิวเรอินหรือเพปทิโดโกลแคน)
- ไมพบในพวกไมโคพลาสมา

2. เยื่อหุมเซลล (Cell Membrane)
- เปนเยื่อบางๆ 2 ช้ัน ซ่ึงประกอบดวยโปรตีนและลิพิด
- บางสวนอาจมวนยื่นเขาไปภายในเซลลเรียกวา “มีโซโซม (Mesosome)” ทําหนาท่ีแยก DNA ท่ี

จําลองตัวเองแลวออกไปที่ขั้วเซลล
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3. โครโมโซม (Chromosome)
- เปน DNA ท่ีไมมีโปรตีนหุม มีรูปรางเปนวงแหวน
- แบคทีเรียบางชนิด มี DNA ขนาดเล็ก เรียกวา “พลาสมิด (Plasmid)” อยูเปนอิสระภายในเซลล

แทรกตัวเขาหรือแยกตัวออกจากโครโมโซมได จึงนําเอาพลาสมิด มาใชในเทคนิคดานพันธุวิศวกรรม
4. เฟลเจลลัม (Flagellum)

- พบในแบคทีเรียประกอบดวยแฟลเจลลิน (Flagellin) พันกันไปมาคลายเชือก (ไมมีไมโครทิวบูล)
- ใชในการเคลื่อนท่ี

เปรียบเทียบโครงสรางเซลลของสิ่งมีชีวิต

โพรแคริโอต ยูแคริโอต
โครงสรางเซลล

มอเนอรา โพรทิสตา ฟงไจ พืช สัตว
ผนังเซลล
เย่ือหุมเซลล
นิวเคลียส
DNA
RNA
Chromosome (DNA + โปรตีน)
นิวคลีโอลัส
ไรโบโซม
รางแหเอนโดพลาซึม
กอลจิคอมเพลกซ
ไลโซโซม
ไมโครบอดี
ไมโทคอนเดรีย
คลอโรพลาสต
โครโมพลาสต
อะไมโลพลาสต
แวคิวโอล บางชนิด
ไมโครทิวบูล
ไมโทรฟลาเมนต
เซนทริโอล
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การลําเลียงสารผานเซลล
การแพร (Diffusion) เปนการเคลื่อนท่ีของโมเลกุลหรือไอออนของสารจากบริเวณท่ีมีโมเลกุลหรือไอออน

ของสารหนาแนนมากไปยังบริเวณท่ีมีโมเลกุลหรือไอออนของสารหนาแนนนอยกวา โดยการเคลื่อนท่ีนั้นจะอาศัย
พลงังานจลนในโมเลกลุหรอืไอออนของสารนัน้ สารท่ีมกีารแพรอาจอยูในสถานะแกส ของเหลว หรอือนภุาคของแขง็
ซ่ึงแขวนลอยอยูในตัวกลางท่ีเปนของเหลวก็ได โดยพบวาการเคลื่อนท่ีกระทบกันของโมเลกุล จะเปนผลใหโมเลกุล
ของสารกระจายออกไปทกุทิศทางในตวักลาง เรยีกวา “การเคลือ่นทีแ่บบบราวเนยีน (Brownian Movement)”
การเคลื่อนท่ีของอนุภาคสารนี้จะเกิดขึ้นจนกระทั่งบริเวณท้ังสองมีความเขมขนของสารเทากันเกิดเปนสภาวะ    
สมดุลของการแพร (Dynamic Equilibrium) ในท่ีสุด

จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีควบคุมอัตราการแพรของสารขึ้นอยูกับ
1. ความเขมขนของสารท่ีแพร สารท่ีมีความเขมขนสูงจะแพรไปยังบริเวณท่ีมีความเขมขนของสารต่ํากวา
2. อุณหภูมิ การเพ่ิมอุณหภูมิจะทําใหอัตราการแพรของสารรวดเร็วย่ิงขึ้น
3. ความดัน การเพ่ิมความดันจะทําใหโมเลกุลหรือไอออนของสารเคลื่อนท่ีไดดีย่ิงขึ้น
4. ความสามารถในการละลายของสารที่แพร สารท่ีละลายไดดีจะมีอัตราการแพรเร็วกวาสารท่ีละลายได

ไมดี
ออสโมซิส (Osmosis) เปนการแพรของโมเลกุลของน้ําจากบริเวณท่ีมีความเขมขนต่ํา (มีโมเลกุลของน้ํา

มาก) ไปยังบริเวณท่ีมีความเขมขนสูงกวา (มีโมเลกุลของน้ํานอยกวา) โดยผานเยื่อบางๆ ซ่ึงมีสมบัติพิเศษ คือ
ยอมใหโมเลกุลของน้ําผานไดสะดวก สวนสารอื่นท่ีละลายปนอยูในน้ําและมีโมเลกุลขนาดใหญจะไมสามารถผานได
สําหรับสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กจะสามารถผานไดแตไมสะดวก เย่ือบางๆ ท่ีมีสมบัติยอมใหสารผานเขาออกไดมาก
นอยตางกันเชนนี ้เรยีกวา “Differentially Permeable Membrane” หรือ “Semipermeable Membrane”

จากการศึกษาเปรียบเทียบความเขมขนของสารละลายที่อยูภายนอกเซลลกับความเขมขนของของเหลว
ภายในเซลล พบวามีความแตกตางกัน จําแนกไดเปน 3 แบบ คือ

1. Hypotonic Solution หมายถึง สภาพท่ีสารละลายภายนอกเซลลมีความเขมขนนอยกวาสารละลาย
ภายในเซลล ทําใหน้ําท่ีอยูภายนอกเซลลออสโมซิสเขาไปภายในเซลล ตัวอยางเชน เมื่อนําเซลลเม็ดเลือดแดงไปใส
ในน้ํากลั่น น้ําก็จะออสโมซิสเขาไปในเซลลเม็ดเลือดแดง ทําใหเซลลเม็ดเลือดแดงเตงและแตกในที่สุด เรียก
ปรากฏการณนี้วา “Hemolysis”

2. Hypertonic Solution หมายถึง สภาพท่ีสารละลายภายนอกเซลลมีความเขมขนมากกวาสารละลาย
ภายในเซลล ทําใหน้ําภายในเซลลออสโมซิสออกมาภายนอกเซลล ตัวอยางเชน เมื่อนําเซลลเม็ดเลือดแดงไปใส
น้ําเกลือท่ีมีความเขมขนสูงกวา 0.85 เปอรเซ็นต น้ําภายในเซลลเม็ดเลือดแดงจะออสโมซิสออกจากเซลลเม็ด
เลือดแดง ทําใหเซลลเม็ดเลือดแดงแฟบหรือเหี่ยวลง เรียกปรากฏการณนี้วา “Plasmolysis”

3. Isotonic Solution หมายถึง สภาพที่สารละลายภายนอกเซลลมีความเขมขนเทากับสารละลายภาย-
ในเซลล ทําใหการออสโมซสิของน้าํจากภายในเซลลและภายนอกเซลลไมแตกตางกัน รปูรางเซลลจึงไมเปลีย่นแปลง
ตัวอยางเชน การนําเซลลเม็ดเลือดแดงแชในสารละลายที่มีความเขมขน 0.85 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีความเขมขนเทากับ
ของเหลวภายในเซลลเม็ดเลือดแดงพอดี จึงทําใหเซลลเม็ดเลือดแดงอยูในสภาพปกติ
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การแพรแบบฟาซิลิเทต (Facilitated Diffusion) เปนการเคลื่อนท่ีของโมเลกุลของสารบางชนิดท่ีไม
สามารถแพรผานเยื่อหุมเซลลไดโดยตรง จึงตองอาศัยตัวพา (Carier) ซ่ึงเปนโมเลกุลของโปรตีนท่ีเปนองค
ประกอบของเยื่อหุมเซลล ทําหนาท่ีจับกับโมเลกุลของสารเพื่อใหเคลื่อนท่ีผานเยื่อหุมเซลลเขาไปในไซโทพลาซึมได
การแพรแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อมีความแตกตางระหวางความเขมขนของสาร 2 บริเวณ โดยจะมีทิศทางการเคลื่อนท่ี
ของสารจากบริเวณท่ีมีความเขมขนสูงไปยังบริเวณท่ีมีความเขมขนต่ํากวาโดยไมตองอาศัยพลังงาน การแพรจะ
เกิดขึ้นจนกวาความเขมขนของสารท้ังสองบริเวณจะเทากันและเกิดสภาวะสมดุลของการแพร จากการศึกษาพบวา
การแพรแบบนี้มีความจําเพาะในการลาํเลยีงสารบางชนิดและมีอัตราเร็วมากกวาการแพรแบบธรรมดาหลายเทาตัว 
ตัวอยางเชน การเคลื่อนท่ีของน้ําตาลกลูโคสเขาสูเซลลกลามเนื้อ เปนตน

การลําเลียงแบบใชพลังงาน (Active Transport) เปนการเคลื่อนท่ีของโมเลกุลของสารผานเยื่อหุม-
เซลลจากบริเวณท่ีมีความเขมขนต่ําไปยังบริเวณท่ีมีความเขมขนสูงโดยใชพลังงานจากเซลลและตองอาศัยตัวพาซ่ึง
เปนโปรตีนท่ีเย่ือหุมเซลลทําหนาท่ีเปนตัวลําเลียงสารเชนเดียวกับการแพรแบบฟาซิลิเทต การลําเลียงสารแบบนี้
จะมีทิศทางการลําเลียงตรงขามกับการแพร จึงตองใชพลังงานจากการสลายพันธะสารเคมีท่ีมีพลังงานสูง คือ
ATP ชวยเปนแรงผลักดันในการเคลื่อนท่ี ตัวอยางเชน การดูดซึมกลูโคสที่ยอยแลวเขาสูเสนเลือด การเกิด
Sodium-Potassium Pump ท่ีเย่ือหุมเซลลประสาท การดูดแรธาตุจากดินเขาสูราก เปนตน

สารบางชนิดมีโมเลกุลขนาดใหญไมสามารถเคลื่อนท่ีผานเยื้อหุมเซลลไดโดยตรง โดยการแพร การแพร
แบบฟาซิลิเทตหรือการลําเลียงแบบใชพลังงาน แตเซลลก็มีวิธีการนําสารเหลาน้ีเขาสูเซลลไดโดยการสรางเวสิเคิล
(Vesicle) จากการย่ืนหรือคอดเวาของเยื่อหุมเซลลทําใหเย่ือหุมเซลลลอมรอบสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญและ
สามารถลําเลียงสารเหลานั้นเขาและออกจากเซลลได การลําเลียงสารโดยวิธีนี้แบงออกเปน 2 รูปแบบ ตามทิศ
ทางการลําเลียง คือ

1. เอนโดไซโทซิส (Endocytosis) เปนการลําเลียงสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญเขาสูเซลล มีกลไกแตกตาง
กัน 3 วิธี คือ

1.1 พิโนไซโทซิส (Pinocytosis หรือ Cell Drinking) เปนการนําสารโมเลกุลใหญท่ีมีสภาพเปน
ของเหลวเขาสูเซลล โดยการทําใหเย่ือหุมเซลลเวาเขาไปในไซโทพลาซึมทีละนอยๆ จนกระทั่งกลายเปนถุงเล็กๆ
หลุดเขาไปอยูในไซโทพลาซึมกลายเปนเวสิเคิล เรียกวา “Pinosome” จากการศึกษาพบวาสารท่ีลําเลียงโดยวิธีนี้
นั้นอาจจะเปนสารละลายหรือหยดน้ํามันก็ได ตัวอยางเชน การลําเลียงสารละลายเขาสูเซลลลําไส และเซลลไต
เปนตน

1.2 ฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis หรือ Cell Eating) เปนการนําสารโมเลกุลใหญท่ีเปนของแข็ง
หรือสารที่ไมละลายน้ําเขาสูเซลลโดยการยื่นเทาเทียม (Pseudopodium) ออกไปโอบลอมสารเหลานั้นไวจนกลาย
เปนถุงเล็กๆ หรือเวสิเคิลในไซโทพลาซึม เรียกวา “Phagosome” จากน้ันถุงเล็กๆ เหลาน้ีก็อาจรวมตัวกับไลโซ-
โซมภายในเซลลและมีการยอยสลายสารเหลานี้เกิดขึ้น การลําเลียงสารเขาสูเซลลโดยวิธีนี้พบในเซลลบางชนิด
เชน เซลลเม็ดเลือดขาว เซลลอะมีบา เปนตน

1.3 การนําสารเขาสูเซลลโดยอาศัยตัวรับ (Receptor-Mediated Endocytosis) เปนการ
ลําเลียงสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญเขาสูเซลลโดยการใชโปรตีนตัวรับ (Receptor) บนเย่ือหุมเซลลจับกับสารที่มี
ความจําเพาะ จากน้ันเยื่อหุมเซลลจึงคอดเวาหลุดเขาไปเปนเวสิเคิลในไซโทพลาซึม
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2. เอกโซไซโทซิส (Exocytosis) เปนการนําสารท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญออกจากเซลลโดยสารที่ตองการ
กําจัดออกจากเซลลจะอยูในเวสิเคิลในไซโทพลาซึม เมื่อเวสิเคิลเคลื่อนท่ีไปอยูชิดและเช่ือมกับเยื่อหุมเซลลก็จะทํา
ใหสารภายในเวสิเคิลเคลื่อนท่ีออกจากเซลลได ตัวอยางเชน การกําจัดของเสียออกจากเซลลอะมีบา การหลั่ง
เอนไซมออกจากเยื่อบุกระเพราะอาหาร เปนตน

การนําสารเขาเซลล
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การแบงเซลล
การแบงเซลลแบบไมโทซิส (Mitosis)

เปนการแบงเพ่ือเพ่ิมจํานวนเซลลของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล แตเปนการแบงเพ่ือการสืบพันธุของสิ่งมี
ชีวิตเซลลเดียว

พบในเซลลรางกาย (Somatic Cell) โดยทั่วไป
จํานวนโครโมโซมหลังการแบงเซลลยังคงเปนดิพลอยด (Diploid) หรือ 2n คงเดิม

กอนการแบงเซลลจะมีการเตรียมตัวใหพรอม จึงแบงออกเปน 2 ระยะ คือ
1. ระยะอินเตอรเฟส (Interphase)

- เซลลมีอัตราเมแทบอลิซึมสูงมาก เพราะมีการสังเคราะห DNA, RNA และโปรตีน จึงเปนชวงท่ีใช
เวลานานที่สุด

- นวิเคลยีสมขีนาดใหญเหน็นวิคลโีอลสัชัดเจน ภายในมเีสนใยโครมาทนิ (Chromatin) ซ่ึงตดิสยีอมได
เย่ือหุมนิวเคลียสยังไมสลายตัว

- แบงออกเปน 3 ชวง คือ
1. G1 phase หรือระยะกอนสังเคราะห DNA

- มีการสะสมเอนไซมท่ีมีความจําเปนตอการสังเคราะห DNA
- มีการสังเคราะห RNA และ โปรตีน
- มีการสรางออรแกเนลลท่ีจําเปนสําหรับกิจกรรมของเซลล
- ใชเวลาประมาณ 40% ของเวลาในหนึ่งวัฏจักรเซลล

2. S phase หรือระยะสังเคราะห DNA (DNA Synthetic Phase)
- มีการสังเคราะหท้ัง DNA, RNA และโปรตีนมากท่ีสุด
- DNAท่ีสรางขึ้นใหมมีสมบัติเหมือนชุดเดิมทุกประการจึงเรียกวา “การจําลอง DNA”

             (DNA Replication)
- ใชเวลาประมาณ 30% ของเวลาในหนึ่งวัฏจักรเซลล

3. G2 phase หรือระยะหลังสังเคราะห DNA
- มีการสังเคราะห RNA และโปรตีนลดนอยลง
- เซลลมีปริมาณ DNA, RNA และโปรตีนมากเพียงพอที่จะใชในการแบงเซลลระยะตอไป
- ใชเวลาประมาณ 20% ของเวลาในหนึ่งวัฏจักรเซลล

2. ระยะแบงเซลล (Cell Division)
- เปนระยะที่มองเห็นโครโมโซม (Chromosome)
- ใชเวลาประมาณ 5-10% ของเวลาในหนึ่งวัฏจักรเซลล แบงเปน 2 ชวง คือ
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การแบงนิวเคลียส (Karyokinesis)
1. ระยะโพรเฟส (Prophase)

- โครมาทนิขดตวับิดเปนเกลยีวสัน้ลงเหน็เปนแทงโครโมโซม (Chromosome) ซ่ึงประกอบดวย 2 โครมา-
ทิด (Chromatid) เช่ือมติดกันท่ีเซนโทรเมียร หรือ Kinetochore

- นิวคลีโอลัสและเยื่อหุมนิวเคลียสคอยๆ สลายไป
- ในเซลลสัตวพบวาเซนทริโอล (Centriole) มีการสรางไมโครทิวบูล (Microtubule) เรียงเปนรัศมี

รอบๆ ลักษณะคลายดาวเรียกวา “แอสเตอร (Aster)” และคอยๆ เคลื่อนท่ีไปยังขั้วเซลลแตละขาง
- ไมโครทิวบูลในเซลลมกีารตอกนัเปนสายยาว เรยีกวา “เสนใยสปนเดิล (Spindle Fiber)” โยงยึด

ระหวางเซนทริโอลที่ขั้วเซลลกับเซนโทรเมียรของแตละโครโมโซม
- เซลลพืชไมมีเซนทริโอลแตก็มีเสนใยสปนเดิลโยงระหวางขั้วเซลลกับเซนโทรเมียรของโครโมโซม

เชนกัน
2. ระยะเมทาเฟส (Metaphase)

- โครโมโซมขดพันกันแนน เรียงตรงกลางเซลลมองเห็นเปน 2 โครมาทิดชัดเจนท่ีสุด ระยะนี้จึง
เหมาะสมท่ีสุดในการนับจํานวนโครโมโซมและศึกษาความแตกตางของลักษณะโครโมโซม

- เย่ือหุมนิวเคลียสและนิวคลีโอลัสสลายไปหมดแลว
- เซนโทรเมียรในแตละโครโมโซมเริ่มแบงตัว ทําใหโครมาทิดแตละโครโมโซมเริ่มจะแยกกัน

3. ระยะแอนาเฟส (Anaphase)
1. เซนโทรเมียรมีกิจกรรมมากท่ีสุด เมื่อเสนใยสปนเดิลหดตัวก็จะดึงแตละโครมาทิดใหแยกออกจาก

กันไปยังขั้วเซลลแตละขางจึงมองเห็นโครมาทิดมีรูปรางตางกันหลายแบบขึ้นอยูกับตําแหนงเซนโทรเมียร คือ
- เซนโทรเมียรอยูปลายสุด รูปรางโครมาทิดเหมือนตัวไอ (I-Shane)
- เซนโทรเมียรอยูคอนไปทางปลาย รูปรางโครมาทิดเหมือนตัวเจ (J-Shape)
- เซนโทรเมียรอยูตรงกลาง รูปรางโครมาทิดเหมือนตัววี (V-Shape)

2. ระยะนี้ใชเวลานอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับระยะอื่นๆ
4. ระยะเทโลเฟส (Telophase)

- โครมาทิดแยกจากกันอยูท่ีขั้วเซลลแตละขางและคลายตัวออกเปนเสนใยโครมาทินพันกันอยูเปน
กลุมเหมือนกับระยะอินเตอรเฟส

- เสนใยสปนเดิลสลายตัวไป เย่ือหุมนิวเคลียสและนิวคลีโอลัสเริ่มปรากฏใหเห็น
- เหน็นวิเคลยีสใหมเปน 2 นวิเคลยีส แตละนวิเคลยีสมจํีานวนโครโมโซมเทากันและเทากับเซลลเริม่ตน

การแบงไซโทพลาซึม (Cytokinesis)
เซลลสตัวเย่ือหุมเซลลจะคอดเขาหากนับรเิวณกลางเซลลจนแยกหลดุออกจากกนัเปนเซลลใหม 2 เซลล

ท่ีมีจํานวนโครโมโซมและสารพันธุกรรมเหมือนเซลลเดิมทุกประการ
เซลลพืช มีการสราง แผนกั้นเซลล (Cell Plate) เริ่มจากแนวกลางเซลลไปยังขอบเซลลท้ังสองขางจน

จรดกับผนังเซลลทุกดาน ตอมาเกิดการสะสมเซลลูโลสบนแผนกั้นเซลลนี้ เกิดเปนผนังเซลลก้ันกลางเซลลใหมท้ัง
2 เซลล
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การแบงเซลลแบบไมโอซิส (Meiosis)
เปนการแบงเพ่ือสรางเซลลสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตท่ีมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
พบในเซลลสืบพันธุ (Sex Cell)
จํานวนโครโมโซมหลงัการแบงเซลลลดลงครึง่หนึง่จากดพิลอยด (Diploid) หรอื 2n กลายเปนแฮพลอยด

(Haploid) หรือ n
แบงออกเปน 2 ระยะ คือ
1. ระยะอินเตอรเฟส (Interphase)

- มีการจําลอง DNA มีการสังเคราะห RNA และโปรตีน เพ่ือเตรียมพรอมท่ีจะแบงเซลล
- โครโมโซมประกอบดวย 2 โครมาทิด
- เย่ือหุมนิวเคลียสยังไมสลายไป

2. ระยะแบงเซลล (Cell Division) แบงออกเปน 2 ระยะใหญ คือ
2.1 ไมโอซสิ I (Meiosis I) เปนระยะทีทํ่าใหลดจํานวนโครโมโซมลงครึง่หนึง่ แบงเปน  4 ระยะ คือ

2.1.1 ระยะโพรเฟส I (Prophase I) เปนระยะทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายในโครโมโซมมากมาย
แบงยอยเปน 5 ระยะ คือ

เลปโททีน (Leptotene)
- โครโมโซมเปนเสนใยขนาดเลก็และยาวมากสานกนัไปมา เรยีกวา “โครโมนมีา

(Chromonema)” บางสวนพันกนัถีม่ากเมือ่ยอมสจีะตดิสเีขมดคูลายลกูปดเรยีกวา “โครโมเมยีร (Chromomere)”
- เห็นนิวคลีโอลัสชัดเจน
ไซโกทีน (Zygotene)
- Homologous Chromosome มาจับคูกันเรียงตามความยาวของโครโมโซม

ทําใหโครโมเมียรตรงกันทุกจุดเรียกวา “ซิแนปส (Synapse)”
- การเกิดซิแนปส ทําใหมีการเขาคูของแอลลีล (Allele) ดวย
แพคีทีน (Pachytene)
- โครโมนมีาพันแนนขึน้เหน็เปนเสนหนาชดัเจน เรยีกวา “โครโมโซม (Chromosome)”

โดย Homologous Chromosome อยูกันเปนคูเรียกวา “ไบเวเลนต (Bivalent)”
- แตละไบเวเลนตประกอบดวย 4 โครมาทดิ จึงเรยีกสภาพนีว้า “เทแทรด (Tetrad)”
- โครมาทิดของโครโมโซมเดียวกัน เรียกวา “ซิสเตอรโครมาทิด (Sister

Chromatid)” สวนโครมาทิดของโครโมโซมที่เปนฮอโมโลกัสกันเรียกวา “นอนซิสเตอรโครมาทิด (Non-Sister
Chromatid)”

ดิโพลทีน (Diplotene)
- เซนโทรเมียรของแตละ Homologous Chromosome แยกออกจากกัน แตมี

บางสวนของ Homologous Chromosome ยังพันกนัอยู เรยีกบรเิวณท่ีโครโมโซมพนักนันีว้า “ไคแอสมา
(Chiasma)” ซ่ึงอาจมีไดหลายตําแหนง

- มีการแลกเปลี่ยนช้ินสวนของนอนซิสเตอรโครมาทิด เรียกวา “ครอสซิง
โอเวอร (Crossing Over)” ทําใหยีน (Gene) มกีารเรยีงตวัใหมและเกดิการแปรผันทางพันธุกรรม (Variation) ขึน้
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ไดอะไคนีซีส (Diakinesis)
- โครโมโซมหดสั้นมากขึ้น ทําใหไบเวเลนตแยกตัวมากขึ้น โครโมโซมติดกัน

เฉพาะสวนปลาย
- นิวคลีโอลัสและเยื่อหุมนิวเคลียสเริ่มสลายไป ทําใหไบเวเลนตกระจายอยูใน

เซลล
2.1.2 ระยะเมทาเฟส I (Metaphase I)

โครโมโซมหดสั้นท่ีสุด เซนโทรเมียรของทุกไบเวเลนตเรียงตัวกลางเซลล
มีเสนใยสปนเดิลยึดท่ีเซนโทรเมียรของทุกไบเวเลนต ซ่ึงกําลังแยกจากกันไปยังขั้ว

เซลลแตละขาง
2.1.3 ระยะแอนาเฟส I (Anaphase I)

เสนใยสปนเดิลดึงโครโมโซมแตละคูของไบเวเลนตไปยังขั้วเซลลแตละขางมากขึ้น
โดยโครโมโซมยังประกอบดวย 2 โครมาทิด

โครมาทิดท่ีเกิด Crossing Over จะมียีนท่ีแตกตางจากโครมาทิดอีกแทงหนึ่ง
2.1.4 ระยะเทโลเฟส I (Telophase I)

โครโมโซมแยกไปถึงขั้วเซลล โดยแตละโครโมโซมยังประกอบดวย 2 โครมาทิด มี
จํานวนโครโมโซมเปนแฮพลอยด (n)

ในสิ่งท่ีมีชีวิตบางชนิดมีการสรางเย่ือหุมนิวเคลียส ทําใหเห็นเปน 2 นิวเคลียส
โครโมโซมคลายตัวเปนเสนยาวเพ่ือเขาสูระยะอินเตอรเฟสในชวงสั้นๆ กอนเขาสูระยะไมโอซิส II ตอไป

ในสิ่งมีชีวิตบางชนิดพบวาหลังผานระยะแอนาเฟส I ก็จะเขาสูระยะเมทาเฟส II
เลย

2.2 ไมโอซสิ II (Meiosis II) เปนระยะทีไ่มมกีารสังเคราะหโครโมโซมใหม (มขีัน้ตอนเชนเดยีวกบั
การแบงเซลลแบบไมโทซิส) ทําใหจํานวนโครโมโซมเปนแฮพลอยดเหมือนเดิม แบงเปน 4 ระยะ คือ

2.2.1 ระยะโพรเฟส II (Prophase II)
- โครโมโซมติดกันท่ีเซนโทรเมียร แขนของแตละโครมาทิดแยกกันชัดเจน
- นิวคลีโอลัสและเยื่อหุมนิวเคลียสเริ่มสลายไป

2.2.2 ระยะเมทาเฟส II (Metaphase II)
- โครโมโซมเคลือ่นทีม่าเรยีงกนัตรงกลางเซลล มเีสนใยสปนเดลิยดึตดิกับเซนโทรเมยีร
- เซนโทรเมียรเริ่มแบงตัวทําใหซิสเตอรโครมาทิดเริ่มแยกออกจากกัน

2.2.3 ระยะแอนาเฟส II (Anaphase II)
- เสนใยสปนเดิลหดสั้น ดึงใหแตละโครมาทิดแยกไปยังขั้วเซลลแตละขาง

2.2.4 ระยะเทโลเฟส II (Telophase II)
- แตละโครมาทิดท่ีขั้วเซลลเริ่มคลายตัว มีการสรางเย่ือหุมนิวเคลียสขึ้นมาเกิดเปน

นิวเคลียสใหม
- แตละนวิเคลยีสมโีครโมโซมเปน แฮพลอยด (n) หรอืลดลงครึง่หนึง่จากเซลลเริม่ตน
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การแบงไซโทพลาซึม
สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีการแบงไซโทพลาซึมหลังจากผานไมโอซิส I กลายเปนเซลลใหม 2 เซลล จากน้ันจึง

แบงอีกครั้งหลัง ไมโอซิส II กลายเปนเซลลใหม 4 เซลล
สิ่งมีชีวิตบางชนิดจะแบงไซโทพลาซึมหลังจากผานไมโอซิส II แลวเกิดเปนเซลลใหม 4 เซลลพรอมกัน

การแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส

ขอเปรียบเทียบ ไมโทซิส ไมโอซิส
1. แหลงท่ีพบ
2. จํานวนโครโมโซม
3. จํานวนการแบงนิวเคลียส
4. ซิแนปซิสและครอสซิงโอเวอร
5. ลักษณะพันธุกรรม
6. ความสามารถในการแบงเซลลใหม
7. จํานวนเซลลท่ีเกิดขึ้น

เซลลรางกาย
เทาเดิม
1 ครั้ง
ไมมี

คงเดิม
แบงตอไปไดอีก
1 → 2 เซลล

เซลลสืบพันธุ
ลดลงครึ่งหนึ่ง

2 ครั้ง
มี

แปรผันไปจากเดิม
แบงแบบไมโอซิสอีกไมได

1 → 4 เซลล
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แบบทดสอบ

1. โครงสรางของเซลลในขอใดไมพบในเซลลโพรแคริโอต
ก. เย่ือหุมเซลล ข.  เย่ือหุมนิวเคลียส
ค. ไรโบโซม ง. ไมโทคอนเดรีย

1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข. 3) ขอ ก. และ ค. 4) ขอ ข. และ ง.
2. ออรแกเนลลใดพบในเซลลของสิ่งมีชีวิตทุกอาณาจักร

1) Mitochondria 2) Endoplasmic Reticulum
3) Golgi Apparatus 4)  Ribosome

3. การสังเคราะหฮอรโมนอินซูลินของเซลลตับออนและหลั่งออกนอกเซลล เก่ียวของกับโครงสรางใดของเซลล
ก. Rough Endoplasmic Reticulum
ข. Smooth Endoplasmic Reticulum
ค. Golgi Complex

1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข. 3) ขอ ข. และ ค. 4) ขอ ก. และ ค.
4. ออรแกเนลลในขอใดท่ีสามารถเพ่ิมจํานวนไดเอง โดยไมตองอาศัยคําสั่งจากนิวเคลียส

ก. ไรโบโซม ข.  ไมโทคอนเดรีย ค. คลอโรพลาสต ง. ไลโซโซม
1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ค. และ ง. 4) ขอ ก. และ ง.

5. ขณะศึกษาเซลลเย่ือหอมโดยใชกลองจุลทรรศนแบบใชแสงพบวาภายในจอภาพสวาง แตภาพเซลลไมชัด แม
จะยอมดวยไอโอดีน และปรับปุมรับภาพแลวก็ตาม ปญหานี้จะแกไขไดตามขอใด
1) หมุนกระจกใหรับแสงมากขึ้น 2) ปรับใหชองไดอะแฟรมเล็กลง
3) เปลี่ยนใชเลนสใกลวัตถุกําลังขยายมากขึ้น 4) ปรับตําแหนงเลนสใกลวัตถุตรงกับเลนสรวมแสง

6. การทําโคลนนิ่งสัตวและพืชเหมือนกันในขอใด
1) มีจํานวนโครโมโซมเทาเดิม 2) ไมอาศัยเซลลสืบพันธุ
3) เริ่มตนจากเซลลเพียงเซลลเดียว 4) ถูกตองทุกขอ

เฉลย

1. 4) 2. 4) 3. 4) 4. 2) 5. 2) 6. 4)
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ระบบยอยอาหาร
และการสลายสารอาหารเพื่อใหไดพลังงาน

สิง่มีชวิีตทีส่รางอาหารเองไมได (Heterotroph) ดาํรงชีวติโดยการกินสิง่มชีีวติอืน่เปนอาหาร (Ingestion)
มีอยูหลายวิธี เชน

- สรางแวคิวโอลสะสมอาหาร โดยวิธี Pinocytosis, Phagocytosis เชน โพรโทซัว
- ใชซิเลียพัดโบกอาหารเขารางกาย เชน พารามีเซียม ฟองน้ํา หอยสองฝา
- ใชหนวดจับอาหารเขาปาก เชน ไฮดรา ปลิงทะเล
- กรองอนุภาคอาหารเขาในรางกาย เชน วาฬ ไรน้ํา
- กลืนอาหารทั้งกอน เชน ปลา งู นก ฯลฯ
- เค้ียวอาหารแลวจึงกลืน เชน แมว สุนัข คน ชาง ฯลฯ
- ดูดอาหารสภาพของเหลวเขาในรางกาย เชน ผีเสื้อ ผ้ึง ยุง ปลิง ฯลฯ
การยอยอาหาร (Digestion) เปนกระบวนการแปรสภาพโมเลกุลของสารอาหารขนาดใหญกลายเปน

โมเลกุลขนาดเล็กท่ีสามารถแพรเขาสูเซลลเพ่ือนําไปใชประโยชนได แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ
1. การยอยอาหารภายในเซลล (Intraceilular Digestion)

พบในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน อะมีบา เซลลเม็ดเลือดขาวและเซลลปลอกคอ (Choanocyte) ของ
ฟองน้ํา เปนตน มีการนําอาหารเขาสูเซลลโดยวิธีเอนโดไซโทซิสแลวหลั่งเอนไซมออกมายอยอาหารภายในเซลล

2. การยอยอาหารภายนอกเซลล (Extracellular Digestion)
พบในสิ่งมีชีวิตท่ีมีระบบทางเดินอาหารและพวกผูยอยสลายอินทรียสาร เชน เห็ด รา โดยเซลลจะหลั่ง

เอนไซมออกมายอยอาหารภายนอกเซลลแลวดูดซึมอาหารท่ียอยแลวเขาสูเซลล
การยอยอาหารในสัตวชั้นสูง มี 2 ขั้นตอน คือ
1. การยอยเชิงกล (Mechanical Digestion) เปนการทําใหอาหารมีขนาดเล็กลงโดยท่ีองคประกอบ

ทางเคมีของอาหารไมเปลี่ยนแปลง เชน การบดเคี้ยวของฟน การบีบตัวของทางเดินอาหาร
2. การยอยเชิงเคมี (Chemical Digestion) เปนการทําใหอาหารมีขนาดเล็กลงและมีองคประกอบทาง

เคมีเปลี่ยนไปจากเดิม เชน การยอยอาหารโดยเอนไซมชนิดตางๆ
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ระบบยอยอาหารของมนุษย มีสวนประกอบดังนี้

ระบบยอยอาหารของมนุษย
ปาก (Mouth) ประกอบดวย
1. ฟน (Teeth)

- มี 2 ชุด คือ ฟนน้ํานม 20 ซ่ี และฟนแท 32 ซ่ี
- ทําหนาท่ีฉีก กัด บดเค้ียวอาหารใหมีขนาดเล็กลง จัดเปนการยอยเชิงกล

2. ลิ้น (Tongue)
- ชวยคลุกเคลาอาหารขณะเคี้ยวและชวยดันอาหารเคลื่อนลงสูคอหอย
- มีตอมรับรส (Taste Bud) 4 ประเภท คือ รสขมบริเวณโคนลิ้น รสเปรี้ยวบริเวณขอบขางลิ้น    

รสหวานบริเวณปลายลิ้นและรสเค็มบริเวณปลายลิ้นและขอบขางลิ้น
3. ตอมน้ําลาย (Salivary Gland)

- ม ี3 คู ไดแก บรเิวณกกห ู(Parotid Gland) ซ่ึงหากตดิเช้ือไวรสัจะทาํใหกกหบูวม เรยีกวา “คางทมู
(Parotitis)” บริเวณใตขากรรไกรลาง (Submaxillary Gland) และบริเวณใตลิ้น (Sublingual Gland)

- ตอมน้ําลายที่ผลิตน้ําลายชนิดเหนียวจะสรางเมือก (Mucin) สวนตอมน้ําลายที่ผลิตน้ําลายชนิดใส
จะสรางน้ํายอย คือ ไทอาลิน (Ptyalin) หรือแอมิเลส (Amylase) ซ่ึงยอยแปงใหเปนน้ําตาล ดังนี้

แปง เดกซทริน มอสโทส
Amylase Amylase

- น้ําลายคนปกติมี pH 6.2-7.4 หากมีสมบัติเปนกรดมากเกินไปจะละลายแคลเซียมออกจากฟน   
ทําใหฟนผุ
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คอหอย (Pharynx)
- เปนทางผานของอาหารและอากาศ ขณะกลืนอาหารเพดานออนจะยกตัวขึ้นปดชองหายใจ ฝาปดกลอง

เสียง (Epiglottis) จะปดหลอดลม ทําใหอาหารไมตกลงไปในหลอดลม
- บริเวณคอหอยมีตอมทอนซิล 3 คู ชวยทําลายจุลินทรียไมใหผานเขาไปภายใน
หลอดอาหาร (Esophagus)
- เปนทางผานของอาหารลงสูกระเพาะอาหาร ไมมตีอมผลติเอนไซมยอยอาหาร มแีตน้าํเมอืกชวยหลอลืน่

อาหารใหเคลื่อนท่ีสะดวก
- มีการบีบตัวเปนชวงๆ ติดตอกัน เรียกวา “เพอริสทัลซิส (Peristalsis)” ทําใหอาหารเคลื่อนท่ีลงสู

กระเพาะอาหารได
กระเพาะอาหาร (Stomach)
- เปนสวนของทางเดินอาหารที่ใหญท่ีสุด ดานบนและดานลางสุดของกระเพาะอาหารมีกลามเนื้อหูรูด

(Sphincter) ควบคมุการเคลือ่นทีข่องอาหารในกระเพาะ ผนังดานในเปนรอยยนพับซอนกันเรียกวา “รูกี (Rugae)”
- ในภาวะปกติ กระเพาะอาหารมีขนาด 50 ลูกบาศกเซนติเมตร แตสามารถขยายไดถึง 10-40 เทา
- กลุมเซลลท่ีผนังดานในกระเพาะอาหารมีหนาท่ีตางกัน ดังนี้

1. Mucous Cell สรางเมือกหนา 1-1.5 มิลลิเมตร เคลือบกระเพาะอาหารปองกันเอนไซมหรือกรด
เกลือทําลายผนังกระเพาะอาหาร

2. Parietal Cell สรางกรดเกลือ pH ประมาณ 2-3 ชวยทําลายจุลินทรียในอาหารได
3. Chief Cell สรางเอนไซม Pepsinogen ซ่ึงจะแปรสภาพไปเปน Pepsin เมื่อถูกกระตุนดวยกรด

เกลือ
- การยอยในกระเพาะอาหารมีท้ังการยอยเชิงกลและการยอยเชิงเคมี น้ํายอยที่หลั่งออกมาประมาณวันละ

2000-3000 cc. เรยีกวา “Gastric Juice” ประกอบดวยกรดเกลือ, สารเมือก และเอนไซมหลายชนิด คือ
 โปรตีน

1. Pepsinogen  กรดเกลือ   Pepsin  

    พอลิเทปไทดสายสั้นๆ

เคซีนในนม

2. Prorennin  Rennin   

 แข็งตัวเปนลิ่ม
3. Lipase ในกระเพาะอาหารไมสามารถยอยไขมันได เพราะ pH ต่ําเกินไป

- อาหารอยูในกระเพาะอาหารนาน 0.5-3 ช่ัวโมง อาจมีการดูดซึมแรธาตุหรือน้ําบางเล็กนอย แต
ดูดซึมแอลกอฮอลไดดีถึง 30-40%
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ลําไสเล็ก (Small Intestine)
- มีความยาวมากที่สุด ประมาณ 6 เมตร แบงออกเปน 3 สวน คือ

1. Duodenum เปนลําไสเล็กตอนตน มีการหลั่งนํ้าดีจากถุงน้ําดีและน้ํายอยจากตับออนท่ีบริเวณนี้
สารอาหารเกือบทุกชนิดถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดท่ีบริเวณนี้เปนสวนใหญ

2. Jejunum มีการดูดซึมอาหารพวกไขมันเปนสวนใหญ
3. Ileum มีการดูดซึมเกลือน้ําดีและวิตามิน B12

-  ผนังช้ันในของลําไสเล็กเปนปุมเล็กๆ จํานวนมาก เรียกวา “วิลไล (Villi)” ชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวในการยอย
และดูดซึมสารอาหาร ภายในวิลไลมีหลอดเลือดฝอยและทอน้ําเหลืองมากมายทําหนาท่ีลําเลียงสารอาหารไปยัง
เซลลท่ัวรางกาย

- การยอยในลําไสเล็กมีท้ังการยอยเชิงกลและเชิงเคมี น้ํายอยที่หลั่งออกมาประมาณวันละ 3 ลิตร   
เรียกวา “Intestinal Juice” มี pH 7.0-7.5 ประกอบดวย

1. เอนไซมท่ียอยน้ําตาล เชน

Sucrose Sucrase  Glucose + Fructose

Lactose Lactase  Glucose + Galactose

Maltose Maltase  Glucose + Glucose
2. เอนไซมท่ียอยโปรตีน เชน

Polypeptide Aminopeptidase  Peptide + Amino Acid

Dipeptide Dipeptidase  Amino Acid

3. เอนไซมท่ียอยไขมัน เชน

Triglyceride Lipase  Glycerol + Fatty Acid

อวัยวะที่เก่ียวของกับการยอยในลําไสเล็ก
ตับออน (Pancreas)
1. ประกอบดวยตอมมีทอสรางเอนไซม เรียกวา “Pancreatic Juice” ผลิตออกมาวันละประมาณ 800

มิลลิลิตร
2. เมื่ออาหารผานมาถึงลําไสเล็ก สวนดูโอดินัมและเจจูนัมจะหลั่งฮอรโมน 2 ชนิด คือ

2.1 ซีคริติน (Secretin) กระตุนใหตับออนหลั่งน้ํายอยที่มีเกลือคารบอเนต ชวยลดสภาพกรดของ
อาหารจากกระเพาะอาหาร

2.2 แพนครีโอไซมิน (Pancreozymin) กระตุนใหตับออนหลั่งเอนไซมมีหลายชนิด ดังน้ี
เอนไซมที่ยอยแปง เชน

แปง Pancreatic Amylase  มอลโทส
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เอนไซมที่ยอยโปรตีน เชน

Trypsinogen

Chymotrypsinogen

TrypsinEntorokinase

กระตุน
Protein พอลิเพปไทดส้ันๆ

ChymotrypsinTrypsin

กระตุน
Protein พอลิเพปไทดส้ันๆ

Procarboxypeptidase CarboxypeptidaseTrypsin

กระตุน
Protein กรดอะมิโน

เอนไซมที่ยอยไขมัน เชน

ไขมัน Pancreatic Lipase  กลีเซอรอล, กรดไขมัน
ตับ (Liver)
1. เปนอวัยวะขนาดใหญท่ีสุดในชองทอง (1300-1600 กรัม)
2. มีกลุมเซลลทําหนาท่ีสรางน้ําดี (Bile) ประมาณวันละ 600-800 cc. เก็บสะสมในถุงน้ําดี (Gall

Bladder) ซ่ึงฝงอยูในตับบริเวณพูใหญดานขวา
3. น้ําดีมีสีเหลืองปนเขียว pH ประมาณ 7.5 ประกอบดวยเกลือน้ําดี (Bile Salt) ซ่ึงทําใหไขมันแตกตัว

เปนอนุภาคเล็กๆ กับรงควัตถุ (Bile Pigment) สีเหลืองปนเขียว (Biliverdin) และคอเลสเทอรอล (อาจกอใหเกิด
นิ่วในถุงน้ําดีหรืออุดตันทอน้ําดีจนเกิดโรคดีซานได)

ลําไสใหญ (Large Intestine)
1. เปนสวนสุดทายของระบบทางเดินอาหารยาวประมาณ 1.50 เมตร
2. ประกอบดวย ซีคัม (Caecum) ซ่ึงมีไสติ่ง (Appendix) ย่ืนออกมา โคลอน (Colon), ไสตรง (Rectum)

ซ่ึงมีอุจจาระ (Feces) เตรียมขับออกนอกรางกายและทวารหนัก (Anus) เปนสวนสุดทาย
3. ผนังช้ันในลําไสใหญไมมีวิลไล แตมี Globet Cell ผลิตสารเมือกชวยในการขับถาย ไมมีการยอย        

มีเพียงการดูดซึมน้ําและเกลือแร กลับคืนรางกาย
4. แบคทีเรียในลําไสใหญยอยสารบางอยางในกากอาหาร ทําใหเกิดแกสขึ้นประมาณ 500 มิลลิลิตรตอวัน

แกสท่ีเกิดขึ้นบางชนิด เชน ไฮโดรเจนซัลไฟดหรือสารพวกอะมีนท่ีระเหยได ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
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การยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ฟองน้ํา ไมมีทางเดินอาหาร ผนังดานในมีเซลลปลอกคอ (Collar Cell หรือ Choanocyte) คอยดักจับ

อาหารพวกแบคทีเรียหรืออินทรียสารขนาดเล็กท่ีลอยในน้ํา
ไฮดรา ปะการัง ดอกไมทะเล มีทางเดินอาหารไมสมบูรณ มีชองวางในลําตัว (Gastrovascular Cavity)

เปนท้ังปากและทวารหนัก มีเซลลทําหนาท่ีจับอาหารและหลั่งเอนไซมออกมายอยอาหารได
พลานาเรีย มีคอหอย (Pharynx) คลายงวงย่ืนออกมาดูดอาหาร ลําเลียงไปตามทางเดินอาหารที่แตก

แขนงแยกไปสองขางลําตัว
พยาธิใบไม มีอวัยวะดูดเกาะ (Sucker) ท่ีสวนหัว ทางเดินอาหารแตกแขนงไมมากนัก สวนพยาธิตัวตืดมี

อวัยวะดูดเกาะหลายอันท่ีสวนหัวเรียกวา “สโคเล็กซ (Scolex)” และไมมีทางเดินอาหาร
ไสเดือนดิน มีทางเดินอาหารสมบูรณ มีก๋ึน (Gizzard) เปนกลามเนื้อท่ีแข็งแรงทําหนาท่ีบดอาหาร
แมลง มทีางเดนิอาหารสมบรูณ มปีากหลายรปูแบบ มตีอมน้าํลายและเอนไซมในทางเดนิอาหารชวยในการยอย

 
ระบบยอยอาหารของสัตว

การยอยอาหารของจุลินทรีย
โพรโทซัว มีเอนไซมจากไลโซโซมยอยอาหารในฟูดแวคิวโอล (Food Vacuole) นําไปใชประโยชนได
อะมีบา ใชซูโดโพเดียม (Pseudopodium) โอบลอมอาหารและหลั่งเอนไซมยอยอาหารไปใชประโยชน
พารามีเซียม ใชซิเลียโบกพัดอาหารเขาในเซลลเปนฟูดแวคิวโอลแลวหลั่งเอนไซมยอยสลาย
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การสลายสารอาหารระดับเซลล
เปนกระบวนการสลายสารอาหารภายในเซลลเพ่ือสรางพลงังานออกมาใชในกจิกรรมของเซลลม ี 2 รูปแบบ

คือ
1. การหายใจแบบใชออกซิเจน (Aerobic Respiration)

เปนการสลายสารอาหารพวกคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน โดยมีออกซิเจนเขารวมปฏิกิริยามีอยู
4 ขั้นตอน คือ

1.1 ไกลโคไลซิส (Glycolysis)
- เกิดในไซโทพลาซึม
- มีการสลายกลูโคส 1 โมเลกุลเปนกรดไพรูวิก 2 โมเลกุล
- เกิด 4 ATP ใชไป 2 ATP จึงเหลือสุทธิเพียง 2 ATP
- เกิด 4 H+ มี NAD+ รับไปเขาสูกระบวนการถายทอดอิเล็กตรอน
- ไมมี CO2 เกิดขึ้น และเกิดไดโดยไมตองมีออกซิเจน

1.2 การสรางแอซีติลโคเอนไซม เอ (Acetyl Coenzyme A)
- เกิดใน Matrix ภายในไมโทคอนเดรีย
- กรดไพรูวิกมีการเปลี่ยนแปลงเปนแอซีตัลดีไฮดและรวมตัวกับโคเอนไซมเอกลายเปนแอซีติล-

โคเอนไซมเอ
- เกิด CO2 2 โมเลกุล
- เกิด 4 H+ มี NAD+ รับไปเขาสูกระบวนการถายทอดอิเล็กตรอน
- ไมมี ATP เกิดขึ้น

1.3 วัฏจักรเครบส (Kreb’s Cycle)
- เกิดใน Matrix ภายในไมโทคอนเดรีย
- อาจเรียกวา Citric Acid Cycle หรือ TCA Cycle
- Acetyl Coenzyme A (C = 2) รวมตวักับ Oxaloacetate (C = 4) เกิดเปน Citrate (C = 6)

แลวมีการเปลี่ยนแปลงเปน Isocitrate (C = 6), ∝ - Ketoglutarate (C = 5), Succinyl Co A (C = 4),
Succinate (C = 4), Fumarate (C = 4), Malate (C = 4) และ Oxaloacetate เปนวัฏจักรตามลําดับ

- ถาใชกลูโคส 1 โมเลกุล เมื่อผานวัฏจักรเครบส จะเกิด 4 CO2, 2 GTP และ 16 H+ ซ่ึงจะมี
NAD+ และ FAD มารับ เขาสูกระบวนการถายทอดอิเล็กตรอน

1.4 การถายทอดอิเล็กตรอน (Electorn Transport System)
- เกิดท่ี Cristae ของไมโทคอนเดรีย
- เปนปฏิกิริยา Oxidation-Reduction หรือ Redox มีการรับสงอิเล็กตรอนและปลดปลอย

พลังงานออกมาในรูป ATP
- มี NAD+, FAD และ Cytochrome เปนตัวนําอิเล็กตรอน ตามลําดับ โดย O2 เปนตัวรับ

อิเล็กตรอนตัวสุดทายทําใหเกิดน้ําขึ้นจากปฏิกิริยา
- หาก NAD+ เปนตัวรับอิเล็กตรอน จะเกิด 3 ATP ตอ H2 1 โมเลกุล และ FAD เปนตัวรับ

อิเล็กตรอนจะเกิด 2ATP ตอ H2 1 โมเลกุล
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- H2 1 โมเลกุล เมื่อผานการถายทอดอิเล็กตรอน 1 รอบ จะเกิดน้ํา 1 โมเลกุล
- ผลจากการสลายกลูโคส 1 โมเลกุล เมื่อผานการถายทอดอิเล็กตรอน จะเกิด 34 ATP และ

12 H2O
- การสราง ATP ในขัน้ตอนการถายทอดอเิลก็ตรอน เรยีกวา “Oxidative Phosphorylation”

การสลายสารอาหารระดับเซลล

2. การหายใจแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Respiration)
เปนกระบวนการสลายสารอาหารของสิ่งมีชีวิต โดยไมมี O2 เขารวมปฏิกิริยาแบงออกเปน 2 แบบ คือ
2.1 การหมักแอลกอฮอล (Alcoholic Fermentation)

- มีการสลายกลูโคส → กรดไพรูวิก → แอซิตัลดีไฮด → เอทานอล ตามลําดับ (จึงมีเฉพาะ
ไกลโคลิซิส ไมมีวัฏจักรเครบสและการถายทอดอิเล็กตรอน)

- การสลายกลูโคส 1 โมเลกุล เกิด 2 ATP, 2 CO2 และ 2 Ethyl Alcohol
- พบในเซลลยีสต และเซลลพืช

การหมักแอลกอฮอล
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2.2 การหมักกรดแลกติก (Lactic Acid  Fermentation)
- มีการสลายกลูโคส → กรดไพรูวิก → กรดแลกติก ตามลําดับ (จึงมีเฉพาะไกลโคลิซิส)
- การสลายกลูโคส 1 โมเลกุล เกิด 2 ATP และ 2 Lactic Acid แตไมมี CO2 เกิดขึ้น
- พบในเซลลกลามเนื้อลาย พยาธิตัวตืด และแบคทีเรียบางชนิด

การหมักกรดแลกติก

ขอสังเกต
- หากกรดแลกติกสะสมในเซลลมากๆ จะทําใหมีอาการเมื่อยลา
- แบคทเีรยีบางชนดิผลติกรดแลกตกิไดด ี จึงนํามาใชในการถนอมอาหาร เชน เตาเจ้ียว เตาหูย้ี นมเปรีย้ว

ผักผลไมดอง เปนตน
สรุปเปรียบเทียบการหายใจแบบใชออกซิเจนและแบบไมใชออกซิเจน

การหายใจแบบใชออกซิเจน การหายใจแบบไมใชออกซิเจน
1. มีครบ 4 ขั้นตอน
2. เกิด 36-38 ATP ตอกลูโคส 1 โมเลกุล
3. ผลิตผลคือ CO2, H2O, ATP
4. เกิดไนไซโทพลาซึมและไมโทคอนเดรีย

1. มีเฉพาะไกลโคลิซิส
2. เกิด 2 ATP ตอกลูโคส 1 โมเลกุล
3. ยีสต เกิด เอทานอล, CO2, ATP สัตวเกิดกรดแลกติก, ATP
4. เกิดเฉพาะในไซโทพลาซึม

การสลายไขมัน
ไขมันถูกเอนไซมไลเพลสลายเปนกลีเซอรอลและกรดไขมัน จากน้ัน
1. กลีเซอรอล → ฟอสโฟกลีเซอรอลดีไฮด (PGAL) ซ่ึงจะเขาสูไกลโคลิซิสตอไป
2. กรดไขมันถูกสลายโดยกระบวนการ β-Oxidation เกิดเปนแอซิติลโคเอนไซมเอ ซ่ึงจะเขาสูวัฏจักร

เครบสตอไป

การสลายโปรตีน
โปรตีนถูกเอนไซม Protease ยอยสลายเปนกรดอะมิโนชนิดตางๆ จากน้ันกรดอะมิโนจะถูกสลายโดย

กระบวนการ Oxidative Deamination เกิดเปน
1. แอมโมเนีย (NH3)  ซ่ึงเปนสารพิษ จึงถูกกําจัดออกนอกรางกายในรูปของยูเรีย (พวกสัตวเลื้อยคลาน

และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม) หรือกรดยูริก (สัตวปก, แมลง)
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2. สารตัวกลาง ในขั้นตอนไกลโคลิซิส หรือวัฏจักรเครบส เชน

ชนิดกรดอะมิโน สารตัวกลางที่เปลี่ยนมาจากกรดอะมิโน
Alanine, Glycine, Serine

Leucine, Lysine, Phenylalanine
Histidine, Proline, Glutamic Acid
Isoleucine, Valine, Methionine

Pyruvic Acid
Acetyl co A

α-Ketoglutaric Acid
Succinic Acid

การสลายสารอาหาร (คารโบไฮเดรต, โปรตีน, ไขมัน)
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แบบทดสอบ

1. กิจกรรมในขอใดเกี่ยวของกับเซลลวิลลัสของลําไสเล็ก
ก.  ผลิตเอนไซมอะไมเลส
ข.  ยอยไดเพปไทดใหเปนกรดอะมิโน
ค.  ผลิตเอนไซมไลเพสยอยไขมัน กลายเปนกรดไขมันกับกลีเซอรอล

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ก. และ ค. 4) ถูกตองทุกขอ
2. ความผิดปกติในขอใดท่ีจะทําใหไมมีการยอยไขมัน

ก. ตับไมสรางเอนไซมไลเพส ข. ตับไมสรางเกลือน้ําดี
ค. อาหารจากกระเพาะมีฤทธ์ิเปนกรด ง. ตับออนไมสรางเอนไซมทริปซิน

1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข. 3) ขอ ข. และ ค. 4) ขอ ก. และ ง.
3. สัตวในขอใดมีทางเดินอาหารแบบไมสมบูรณ

ก. แมงกะพรุน ข. พยาธิใบไม ค. ปลิงทะเล ง. หอยทาก
1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ค. และ ง. 4) ขอ ก. และ ง.

4. สัตวในขอใดมีอวัยวะใชหายใจเหมือนกัน
ก. ปลิงน้ําจืด ข. พลานาเรีย ค. ผ้ึง ง. ปู

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ค. และ ง. 4) ขอ ก. และ ง.
5. สารในขอใดไมเกิดขึ้นจากกระบวนการไกลโคลิซิส

ก. NADH ข. FADH2 ค. CO2
1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข. 3) ขอ ก. และ ค. 4) ขอ ข. และ ค.

6. เหตุการณใดเกิดขึ้นระหวางการหายใจแบบใชออกซิเจน
ก. มีการลําเลียงอิเล็กตรอนจากสารอาหารผานตัวรับอิเล็กตรอนในไซโทพลาซึมและนิวเคลียส
ข. มีการผลิต ATP เฉพาะบริเวณเยื่อไมโทคอนเดรีย
ค. มีออกซิเจนเปนตัวรับอิเล็กตรอนแลวมารวมกับโปรตอนไดโมเลกุลน้ํา
ง. มีการผลิต ATP ในเมทริกซและไซโทพลาซึม

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ค. และ ง. 4) ขอ ก. และ ค.

เฉลย

1. 2) 2. 2) 3. 1) 4. 1) 5. 4) 6. 3)
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การรักษาดุลยภาพในรางกาย

ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพของรางกาย

ระบบหายใจ

การหายใจ (Respiration) เปนกระบวนการสลายสารอาหารของสิ่งมีชีวิตเพ่ือใหไดพลังงานออกมาใชใน
การดํารงชีพ ประกอบดวย

1. การหายใจภายนอก (External  Respiration)  เปนการนาํอากาศเขาสูรางกายและมกีารแลกเปลีย่น
แกสภายในปอด

2. การหายใจภายใน (Internal Respiration) เปนการแลกเปลี่ยนแกสท่ีเกิดขึ้นภายในเซลลและเกิด
พลังงานออกมาใชในกิจกรรมของเซลล

โครงสรางระบบหายใจของมนุษย แบงเปน 2 สวน คือ
1. สวนที่เปนทางผานอากาศ (Air Passage)

จมูก (Nose) มีรูจมูก (Nostril) 2 รู ภายในโพรงจมูกมีเย่ือเมือกและขนชวยจับฝุนละออง มี Globlet
Gland หลั่งสารใหความชุมช้ืน และมีหลอดเลือดสานเปนรางแห เมื่อฉีกขาดจะเกิดเลือดกําเดา (Epistaxis)

คอหอย (Pharynx) เปนทางผานของอาหารและอากาศยาวประมาณ 13 เซนติเมตร
กลองเสียง (Larynx) ทําใหเกิดเสียงเมื่ออากาศผานกลองเสียง มีฝาปดกลองเสียง (Epiglottis) ปด

กลองเสียงขณะกลืนอาหาร มีกระดูกออนช้ินใหญอยูดานหนา เรียกวา “ลูกกระเดือก (Adam’s Apple)”
หลอดลมคอ (Trachea) เปนทอกลวงอยูดานหนาหลอดอาหาร ประกอบดวยกระดูกออนรูปเกือกมา

16-20 อัน ปองกันไมใหแฟบ ผนังดานในมีขนและตอมน้ําเมือก
หลอดลม (Bronchus) แยกออกจากหลอดลมคอ เปน 2 ก่ิงซายขวา ประกอบดวยกระดกูออนรปูเกอืก

มา มีขนและเมือกภายใน
หลอดลมฝอย (Bronchiole) แยกออกจากหลอดลม เปนแขนงเล็กๆ จํานวนมาก มีผนังบางและมีขน

เสนเล็กๆ จํานวนมาก
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2. สวนแลกเปลี่ยนแกส (Air Exchange)
ถุงลม (Alveolus)  เปนถุงเล็กๆ มีเสนผานศูนยกลาง 0.25 มิลลิเมตร ประมาณ 300 ลานถุงตอปอด   

1 ขาง มีพ้ืนท่ีผิวประมาณ 90 ตารางเมตร หรือ 40 เทาของพ้ืนท่ีรางกาย ถุงลมมีผนังบางและมีหลอดเลือดฝอย
มาเลี้ยงเพ่ือแลกเปลี่ยนแกส

การนําอากาศเขาและออกจากปอด ควบคุมโดยศูนยควบคุมการสูดลมหายใจ ซ่ึงอยูท่ีสมองสวนทาย คือ
Medulla Oblongata มี 2 ขั้นตอน คือ

การหายใจเขา มีกลไกดังนี้
ปริมาณ CO2 ในเลือดสูง

เสนประสาทฟรีนิก (Phrenic Nerve) เสนประสาทอินเตอคอสตอล (Intercostal Nerve)

กลามเนื้อยึดกระดูกซ่ีโครงแถบบนอกหดตัว แถบในคลายตัว กลามเนื้อกระบังลมหดตัว

ปริมาตรชองอกเพ่ิมขึ้น ทําใหความดันภายในชองอกนอยกวาภายนอก

หายใจเขา
การหายใจออก มีกลไกดังนี้

อัลวิโอลัสพองตัวขยายใหญ

เสนประสาทเวกัส (Vagus Nerve)

ศูนยควบคุมหายใจเขาหยุดสงกระแสประสาท ศูนยควบคุมหายใจออกกระตุนกลามเนื้อ

กระบังลมคลายตัว กลามเนื้อยึดกระดูกซ่ีโครงแถบนอกคลายตัวแถบในหดตัว

ปริมาตรชองอกลดลง ทําใหความดันภายในชองอกมากกวาภายนอก

หายใจออก
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การแลกเปลี่ยนแกสในรางกายมนุษย เกิด 2 บริเวณ คือ
1. ปอด เปนการแลกเปลี่ยนระหวาง O2 ในอัลวิโอลัสกับ CO2 ในเสนเลือดฝอย โดย O2 รวมตัวกับ

ฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงเปน Oxyhaemoglobin (HbO2) ลําเลียงไปเลี้ยงเซลลท่ัวรางกาย สวน CO2 เขาสู
อัลวิโอลัสแลวกําจัดออกจากรางกายทางลมหายใจออก

2. เนื้อเยื่อ เปนการแลกเปลี่ยนระหวาง O2 ในเสนเลือดฝอยกับ CO2 ในเน้ือเยื่อ โดย O2 แพรเขาสู
เซลลเพ่ือใชในการหายใจระดับเซลลและสรางพลังงานออกมา สวน CO2 แพรเขาสูเลือด ทําปฏิกิริยากับน้ําใน
เลือดกลายเปนกรดคารบอนิก และเปลี่ยนเปนไฮโดรเจนคารบอเนตไอออน เพ่ือลําเลียงไปกําจัดออกที่ปอดตอไป

สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีอัตราการหายใจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับขนาดรางกาย อายุ เพศ กิจกรรมและการ
ดํารงชีวิต พบวาอัตราการหายใจของชายมากกวาหญิง เด็กมากกวาผูใหญ สัตวมากกวาพืช สัตวเลือดอุนมากกวา
สัตวเลือดเย็น ออกกําลังกายมากกวานอนหลับ ฯลฯ

โพรทิสต มีการแลกเปลี่ยนแกสโดยการแพรผานเขาออกเยื่อหุมเซลลโดยตรง
ฟองน้ํา ไฮดรา ปะการัง แมงกะพรุน มีการแลกเปลี่ยนแกสโดยการแพรผานเซลลผิว
พยาธิใบไม พลานาเรีย มีลําตัวแบนชวยเพ่ิมท่ีผิวในการแลกเปลี่ยนแกส ทําใหเกิดการแพรจากเซลลหนึ่ง

ไปยังอีกเซลลหนึ่งอยางรวดเร็วและทั่วถึง
ไสเดือนดิน มีผิวหนังชุมช้ืน ชวยในการแลกเปลี่ยนแกสท่ีผิวหนัง และมีระบบเลือดชวยลําเลียงออกซิเจน

เขาสูเซลลตางๆ ไดรวดเร็วขึ้น โดยออกซิเจนจับกับฮีโมโกลบินในน้ําเลือด ในขณะที่สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้าก็มีการแลก-
เปลี่ยนแกสแบบนี้เชนเดียวกัน แตออกซิเจนจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง

สัตวที่อาศัยอยูในน้ํา มีการแลกเปลี่ยนแกสท่ีเหงือก ซ่ึงมีระบบเลือดมาหลอเลี้ยงและลําเลียงไปยังเซลล
ท่ัวรางกาย พบวา

ปลา กุง หอย ปู เปนพวกท่ีมีเหงือกในรางกาย (Internal Gill)
ไสเดือนทะเล ลูกออด ซาลามานเดอรบางชนิด มีเหงือกอยูนอกรางกาย (External Gill)
แมเพรยีง มแีผนเนือ้แบนๆ ย่ืนออกทางดานขางลาํตวัชวยในการหายใจ เรยีกวา “พาราโพเดียม (Parapodium)”
ปลิงทะเล มี Respiratory Tree อยูภายในรางกาย มีลักษณะเปนทอยาวแตกแขนงมากมาย ชวยในการ

แลกเปลี่ยนแกส
แมลง มทีอลม (Trachea) เปนอวยัวะแลกเปลีย่นแกส โดยอากาศจากภายนอกเขาสูรางกายแมลงผานทาง

รูหายใจ (Spiracle) ทอลมและแขนงทอลม (Tracheole) ซ่ึงแทรกอยูในเน้ือเยื่อท่ัวรางกาย สําหรับแมลงท่ีบินเร็ว
จะมีถุงลม (Air sac) เก็บอากาศไวสําหรับหายใจ เชน ผ้ึง ตอ แตน เปนตน

พวกแมงมุม แมงปอง มีปอดแผง (Book Lung) ทําหนาท่ีแลกเปลี่ยนแกส โดยอากาศเขาสูรางกายทาง
รูหายใจและปอดแผง ซ่ึงมีลักษณะเปนถุงยาวและบางซอนเปนช้ันพับไปมาเปนแผง

สัตวที่อาศัยบนบก สวนใหญหายใจโดยใชปอด (Lung) เชน หอยฝาเดียว หอยทาก ปลามีปอด
(Protopterus sp. พบในแอฟริกาและ Lepidosiren sp. พบในอเมริกาใต) สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า สัตวเลื้อยคลาน
สัตวปกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทุกชนิด

กบ ไมมีกระบังลม จึงนําอากาศเขาสูปอด โดยการกลืนอากาศ
ปอดสัตวเลื้อยคลาน มีหองเล็กๆ และซับซอนกวาปอดสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า
ปอดสัตวปก มีถุงลม (Airsac) เจริญดีแทรกไปตามอวัยวะตางๆ ชวยใหตัวเบาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ถายเทอากาศ
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ระบบขับถายกับการรักษาดุลยภาพของรางกาย
การขับถาย (Excretion) เปนการกําจัดของเสียท่ีเกิดจากเมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต เชน แอมโมเนีย    

ยูเรีย กรดยูริก คารบอนไดออกไซด
สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีกลไกในการรักษาสมดุลของรางกายแตกตางกัน ดังนี้
สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว มีการขับถายโดยการแพรของเสียผานเยื่อหุมเซลลโดยตรง พวกโพรโทซัวบางชนิด

เชน พารามีเซียม จะมีคอนแทรกไทลแวคิวโอล (Contractile Vacuole) ควบคุมสมดุลน้ําและกําจัดของเสียออก
ภายนอกเซลล

พวกฟองน้ําและซีเลนเทอเรต กําจัดของเสียโดยการแพรผานเยื่อหุมเซลลและขับออกทางชองวางภายใน
รางกาย (Gastrovascular Cavity) และปากตามลําดับ

พวกหนอนตัวแบน เชน พลานาเรีย มี เฟลมเซลล (Flame Cell) กระจายตลอดความยาวลําตัว ภายในมี
ซิเลีย (Cilia) โบกพัดน้ําและของเสียออกทางชองขับถายท่ีผนังลําตัว สวนแอมโมเนียแพรออกทางผิวหนัง

พวกแอนเนลิด เชน ไสเดือนดิน มีเนฟริเดียม (Nephridium) 1 คูตอปลอง ภายในมีซิเลียโบกพัดของเสีย
พวกแอมโมเนียและยูเรียออกภายนอกรางกาย

พวกอารโทรพอด เชน แมลง มี ทอมัลพิเกียน (Malpighian Tubule) อยูบริเวณรอยตอระหวางกระเพาะ
อาหารกับลําไส ของเสียถูกลําเลียงเขาสูทอนี้และขับออกมาพรอมกากอาหารในสภาพกึ่งเหลวกึ่งแข็ง

ปลาน้ําจืด อาศัยอยูในน้ําซ่ึงมีความเขมขนต่ํากวาสารละลายภายในรางกาย ทําใหน้ําแพรเขาสูรางกาย
ตลอดเวลา โดยเฉพาะบริเวณเหงือกซ่ึงสัมผัสน้ําตลอดเวลา ปลาจึงปรับตัว ดังน้ี

- มีเกล็ดหรือผิวหนังหนาเพ่ือปองกันไมใหน้ําซึมผานได
- ไตกรองและดูดกลับสารที่มีประโยชนทําใหปสสาวะปลาน้ําจืดมีความเขมขนต่ําหรือเจือจางและ

ปสสาวะบอย
- บริเวณเหงือกมีเซลลพิเศษดูดแรธาตุท่ีจําเปนกลับสูรางกายโดยวิธีแอกทีฟทรานสปอรต

ปลาน้ําเค็ม อาศัยอยูในน้ําซ่ึงมีความเขมขนสูงกวาสารละลายภายในรางกายจึงตองพยายามปรับตัวให
สารละลายภายในรางกายมีสภาพเปน Isotonic Solution กับน้ําทะเล ดังน้ี

- ปลาฉลาม ปลากระเบน สะสมยูเรียในเลือด และมี Rectal Gland กําจัดเกลือท่ีเกินความตองการ
- ปลากระดูกแข็ง มีเกล็ดปกคลุมปองกันเกลือแรแพรเขาสูรางกาย เซลลท่ีเหงือกขับเกลือท่ีมากเกิน

พอออกและกําจัดแรธาตุตางๆ ออกทางทวารหนัก โดยไมมีการดูดซึมเขาสูเซลล
นก มขีนปกคลมุรางกาย ปองกนัการสญูเสยีน้าํ ขบัถายโดยไต เปลีย่นของเสยีพวกแอมโมเนยีเปนกรดยรูกิ

ขับออกนอกรางกาย
นกทะเล กินอาหารที่มีเกลือมากเกินความจําเปนจึงตองกําจัดเกลือออกโดยใชตอมนาสิก (Nasal Gland)

และขับน้ําเกลือออกทางรูจมูก (Nostril)
สัตวเลื้อยคลาน มีผิวหนังหนาและมีเกล็ดปกคลุมรางกายปองกันการสูญเสียน้ํา มีไตขับถายออกมาในรูป

กรดยูริก เชนเดียวกับนก
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การขับถายของมนุษย

ระบบขับถาย

อวัยวะขับถายของมนุษย คือ ไต (Kidney) มี 1 คู รูปรางคลายเมล็ดถ่ัวสีน้ําตาลแดง ประกอบดวย
เน้ือเยือ่ 2 ช้ัน คือ คอรเทกซ (Cortex) อยูช้ันนอกและเมดลัลา (Medulla) อยูช้ันใน ซ่ึงมสีวนท่ีเรยีกวา “พาพลิลา
(Papilla)” ขึ้นไปจรดกับกรวยไต (Pelvis) ซ่ึงเช่ือมตอกับทอไต (Ureter) กระเพาะปสสาวะ (Urinary Bladder)
และทอปสสาวะ (Urethra) ตามลําดับ

ไตแตละขางประกอบดวย หนวยไต (Nephron) ประมาณ 1 ลานหนวย มีโครงสรางสําคัญ ดังน้ี
1. โบวแมนสแคปซูล (Bowman’s  Capsule) เปนเยือ่บางๆ สองช้ันคลายกระเปาะเชือ่มตอกบัทอหนวยไต
2. โกลเมอรูลัส (Glomerulus) เปนกลุมเสนเลือดฝอยอยูแนบชิดติดกับเยื่อช้ันในของโบวแมนสแคปซูล
3. ทอหนวยไต ประกอบดวย

- ทอขดสวนตน (Proximal Convoluted Tubule) ทําหนาท่ีดูดกลับสารที่มีประโยชน
- หวงเฮนเล (Loop Of Henle) ทําหนาท่ีปรบัปสสาวะใหเขมขนหรอืเจือจางตามเหมาะสม และดดูกลบั

สารท่ีมีประโยชน
- ทอขดสวนทาย (Distal Convoluted Tubule) ทําหนาท่ีเปลี่ยนของเหลวที่ผานมาเปนปสสาวะ

ปรับ pH และความเขมขนปสสาวะใหเหมาะสม
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การกรองของเสียที่หนวยไตมีข้ันตอน ดังนี้

เสนเลือดรีนัลอารเตอรี
(Renal Artery) โกลเมอรูลัสเลือด

ทอหนวยไต โบวแมนแคปซูลสารที่ผานการกรอง

ทอรวม

ดูดกลับสารที่มีประโยชน

กระเพาะปสสาวะทอไต ทอปสสาวะ

สารท่ีทอหนวยไตดูดกลับคืนโดยไมตองใชพลังงาน คือ น้ํา กลูโคส และกรดอะมิโน สวนการดูดกลับคืน
แรธาตุตองใชกระบวนการแอกทีฟทรานสปอรต ซ่ึงควบคุมโดยฮอรโมนแอลโดสเตอโรน (Aldosterone) จาก
ตอมหมวกไต สําหรับของเสียท่ีขับออกมานอกรางกาย คือ ยูเรีย กรดยูริก และแอมโมเนีย

การรักษาสมดุลของน้ําในรางกายมนุษย
สารท่ีกรองผานโกลเมอรูลัสประมาณวันละ 180 dm3 แตรางกายขับปสสาวะออกมาเพียงวันละ 1.5 dm3

แสดงวามีการดูดกลับภายในไตมากถึงวันละ 178.5 dm3

ศูนยควบคุมการกระหายน้ําอยูท่ีไฮโพทาลามัส เมื่อรางกายขาดน้ําเนื่องจากสูญเสียเหงื่อมาก รางกายจะมี
กลไกกระตุนใหเกิดอาการกระหายน้ํา เราจึงตองดื่มน้ําชดเชยน้ําท่ีสูญเสียไป

ความผิดปกติที่เกี่ยวของกับไตอาจกอใหเกิดโรคไดหลายอยาง เชน
โรคนิ่ว  เกิดจากตะกอนแรธาตุในน้ําปสสาวะจับตัวเปนกอนอุดตันทางเดินปสสาวะหรือการบริโภคอาหารที่

มีสารออกซาเลตสูง เชน ผักโขม ใบชะพลู การรับประทานอาหารซึ่งมีธาตุฟอสฟอรัสมากจะชวยไมใหออกซาเลต
จับตัวเปนผลึกได

โรคไตวาย อาจเกิดจากการติดเช้ือรุนแรง การสูญเสียเลือดจํานวนมากหรือโรคเบาหวานเรื้อรังนานๆ ทํา
ใหไตไมทํางาน มีการสะสมของเสียในเลือด สมดุลของสารในรางกายผิดปกติอาจทําใหเสียชีวิตได

โรคเบาหวาน  เกิดจากความผิดปกติของตับออนท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ไตจึงดูดกลับ
น้ําตาลเขาสูเลือดไมหมด ทําใหมีน้ําตาลปนในปสสาวะของคนที่เปนโรคเบาหวาน
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ระบบหมนุเวียนเลอืด ระบบน้าํเหลอืงกับการรกัษาดลุยภาพของรางกาย
การลําเลียงสารในส่ิงมีชีวิต เปนการนําสารอาหารที่ยอยแลว ออกซิเจน เอนไซม ฮอรโมน แรธาตุตางๆ

ฯลฯ ไปยังเซลลท่ัวรางกาย และนําของเสียท่ีรางกายไมตองการ กําจัดออกจากรางกาย
สตัวช้ันต่าํเซลลเดยีวมกีารแลกเปลีย่นสารระหวางเซลลกับสิง่แวดลอมโดยตรง โดยการแพร สวนสตัวช้ันสงู

มีระบบหมุนเวียนเลือดชวยในการลําเลียงสารอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ
1. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปด (Open Circulatory System) เปนระบบหมุนเวียนเลือดท่ีไหลออก

จากเสนเลอืดเขาสูชองวางในลาํตวัและทีว่างระหวางอวยัวะตางๆ ในรางกาย พบในสัตวพวกหอย และอารโทรพอด
2. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปด (Closed Circulatory System) เปนระบบหมุนเวียนเลือดท่ีมีเลือด

ไหลอยูในเสนเลือดโดยตลอด พบในสัตวพวกแอนเนลิด หมึก และสัตวมีกระดูกสันหลัง

ก. ข.
ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปด (ก.) และระบบหมุนเวียนเลือดแบบปด (ข.)

การลําเลียงสารในไสเดือนดิน
มีหัวใจเทียม (Pseudoheart) บริเวณปลองท่ี 7-11 บีบตัวสงเลือดไปยังสวนตางๆ ของรางกาย เซลลเม็ด-

เลือดแดงมีนิวเคลียสแตไมมีสี น้ําเลือดมีสีแดงเพราะมีฮีโมโกลบินละลายอยู
การลําเลียงสารในพวกมอลลัสค
หอย มีระบบหมุนเวียนแบบเปด โดยหัวใจสงเลือดไปตามหลอดเลือดและแทรกซึมไปตามชองรับเลือด

สัมผัสกับเนื้อเยื่อโดยตรง
หมึก มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปด เลือดมีฮีโมไซยานิน หัวใจมี 2 แบบ คือ Systemic Heart รับเลือด

จากเหงือกสงไปสวนตางๆ ของรางกายและ Branchial Heart สงเลือดไปแลกเปลี่ยนแกสท่ีเหงือก
การลําเลียงสารในแมลง
มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปด โดยเลือดจะไหลเวียนจากหลอดเลือดเขาสูชองวางของเน้ือเยื่อ

(Haemocoel)
หัวใจของแมลงเกิดจากการพองตัวของหลอดเลือดในแตละปลองเกิดเปนหองประมาณ 9 หอง มีอัตราการ

เตนประมาณ 14-160 ครั้งตอนาที
เลือดแมลงประกอบดวย น้ําเลือด (Plasma) และเม็ดเลือด (Hemocyte) ไมมีรงควัตถุในเลือดสําหรับ

ลําเลียงแกส เพราะมีระบบทอลมลําเลียงแกสไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การลําเลียงสารในสัตวมีกระดูกสันหลัง
ปลา มหีวัใจ 2 หอง (Atrium 1 และ Ventricle 1) มรีะบบการไหลเวยีนของเลอืดผานหวัใจ 1 ครัง้ตอรอบ

ดังนี้

หัวใจหองบน
(Atrium)

เซลลทั่วรางกาย
O2 มาก เหงือก

หัวใจหองลาง
(Ventricle)

สัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา มีหัวใจ 3 หอง (Atrium 2 และ Ventricle 1) มีหนาท่ีตางกัน ดังนี้
- หองบนขวารับเลือดท่ีมี CO2 มากจากสวนตางๆ ของรางกาย
- หองบนซาย รับเลือดท่ีมี O2 มากจากปอด
- หองลางสงเลือดท่ีมี O2 และ CO2 จากหองบนไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
สัตวเลื้อยคลาน มีหัวใจ 3 หอง (Atrium 2 และ Ventricle 1) หองลางมีผนังก้ันแตไมตลอด ยกเวน

จระเขมีผนังก้ันโดยสมบูรณจึงถือวาหัวใจมี 4 หอง
สัตวปก มีหัวใจ 4 หอง (Atrium 2 และ Ventricle 2) และมีขนาดใหญเมื่อเทียบกับขนาดตัว เลือดท่ีมี

O2 มากและมี O2 นอยแยกจากกันโดยสมบูรณ
สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม มีหัวใจ 4 หอง การหมุนเวียนเลือดไหลผานหัวใจ 2 ครั้งตอรอบ โดยเลือดท่ีมี O2

มากไหลผานหัวใจซีกซาย สวนเลือดท่ีมี CO2 มากไหลผานหัวใจซีกขวาโดยไมปะปนกัน

        

with the right side of the heart on the left and
the left side on the right, as if the body is facing
you from the page. (c) Mammals have a four-
chambered heart and double circulation. Within
the heart, oxygen-rich blood is kept completely
segregated from oxygen-poor blood.
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การลําเลียงสารในรางกายมนุษย

ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย

หัวใจของมนุษยมีลักษณะดังนี้
1. มีเย่ือหุม (Pericardium) 2 ช้ัน ระหวางเย่ือหุมช้ันนอกกับช้ันในมีของเหลวใส (Pericardial Fluid)

ชวยหลอลื่นและลดแรงเสียดทานขณะหัวใจเตน
2. มีเสนเลือดโคโรนารี (Coronary Artery) นําอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ
3. มี 4 หอง หองบน (Atrium) 2 หอง หองลาง (Ventricle) 2 หอง ภายในมีลิ้นหัวใจ (Valve) ทําหนาท่ี

ปองกันไมใหเลือดไหลยอนกลับ ดังนี้
3.1 ลิ้นไบคัสพิด (Bicuspid Valve หรือ Mitral Valve) ก้ันหองบนซายกับลางซาย
3.2 ลิ้นไตรคัสพิด (Tricuspid Valve หรือ Atrioventricular Valve) ก้ันหองบนขวากับลางขวา
3.3 ลิ้นเอออรติกเซมิลูนาร (Aortic Semilunar Valve) อยูตรงบริเวณโคนเสนเลือดแดงใหญ (Aorta)
3.4 ลิ้นพัลโมนารีเซมิลูนาร (Pulmonary Semilunar Valve) อยูตรงบริเวณโคนเสนเลือดพัลโมนารี-

อารเทอรี ซ่ึงนําเลือดไปแลกเปลี่ยนแกสท่ีปอด
ความดันเลือด (Blood Pressure) เกิดจากการบีบตัวของหัวใจทําใหเกิดแรงดันในเสนเลือด 2 คา คือ
1. ความดันซิสโทลิก (Systolic Pressure) หมายถึง ความดันเลือดสูงสุดขณะหัวใจบีบตัว มีคาประมาณ

120 มิลลิเมตรปรอท
2. ความดนัไดแอสโทลกิ (Diastolic Pressure) หมายถงึ ความดนัเลอืดขณะทีห่วัใจคลายตวั มคีาประมาณ

80 มิลลิเมตรปรอท
2.1 ความดันเลือดคนปกติมีคา 120/80 มิลลิเมตรปรอท แตอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับอายุ เพศ

อารมณ น้ําหนักตัว อาหาร และโรคบางอยาง
2.2 การวัดความดันเลือดใชเครื่องมือ เรียกวา “Sphygmomanometer” วัดท่ีเสนอารเตอรีบริเวณ

ตนแขน
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ชีพจร (Heart Rate) เกิดจากแรงดันเลือดทําใหเสนอารเตอรีหดและขยายตัวสลับกันตามจังหวะการเตน
ของหัวใจ คนปกติมีอัตราการเตนของชีพจรประมาณ 72 ครั้งตอนาที

เสนเลือด (Blood Vessel) แบงเปน 3 ชนิด คือ
1. เสนอารเตอรี (Artery) หมายถึง เสนเลือดท่ีนําเลือดออกจากหัวใจโดยมากเปนเลือดท่ีมีออกซิเจน

มากจึงเรียกกันวา “เสนเลือดแดง” ยกเวน Pulmonary Artery ซ่ึงนําเลือดจากหัวใจไปปอดมีออกซิเจนนอย
เสนอารเตอรีท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด คือ เอออรตา (Aorta)

2 เสนเวน (Vein) หมายถึง เสนเลือดท่ีนําเลือดเขาสูหัวใจ สวนใหญเปนเลือดท่ีมีออกซิเจนนอยจึงเรียก
กันวา “เสนเลือดดํา” ยกเวน Pulmonary Vein ซ่ึงนําเลือดจากปอดเขาสูหัวใจมีปริมาณออกซิเจนมาก เสนเวน
ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดคือ เวนาคาวา (Vena Cava)

3. เสนเลือดฝอย (Capillary) หมายถึง เสนเลือดขนาดเล็กท่ีแทรกในเนื้อเยื่อ มีผนังบางมาก ทําหนาท่ี
แลกเปลีย่นแกสและสารตางๆ ระหวางเลอืดกบัเซลลท่ัวรางกาย เลอืดของมนษุยมปีระมาณ 7-8 % ของน้าํหนกัตวั
มีสวนประกอบดังนี้

3.1  น้ําเลือด (Plasma) เปนของเหลวสีเหลืองออนคอนขางใส มีประมาณ 55% ของเลือดท้ังหมด
ประกอบดวย

- น้ํา 90-93%
- โปรตีน 7-10% ไดแก อัลบูมิน (Albumin) โกลบูลิน (Globulin) ไฟบริโนเจน (Fibrinogen)
- ฮอรโมน, เอนไซม, แอนติบอดี
- สารอาหารที่ยอยแลว เชน กลูโคส กรดอะมิโน กรดไขมัน
- แรธาตุและวิตามินตางๆ
- ของเสียท่ีตองการกําจัดออก เชน ยูเรีย คารบอนไดออกไซด

ถานําเลือดท่ีแข็งตัวแลวมาปนแยกเอาเซลลเม็ดเลือด เพลตเลต และไฟบรินออกจะเหลือของเหลวใส
เรียกวา “ซีรัม (Serum)”

3.2 เม็ดเลือด (Blood Corpuscle) มีประมาณ 45% ของเลือดท้ังหมด ประกอบดวย
    เซลลเม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell หรือ Erythrocyte)

- รูปรางกลมแบน ตรงกลางบุมเพราะไมมีนิวเคลียส (ตอนสรางใหมๆ มีนิวเคลียส) มีขนาด
7-8 ไมโครเมตร

- ในระยะเอมบริโอสรางจากตับ มาม ไขกระดูก เมื่อคลอดแลวสรางจากไขกระดูก มีอายุเฉลี่ย
100-120 วัน แหลงทําลาย คือ ตับและมาม

- เพศชายมีเม็ดเลือดแดง 5 ลานเซลลตอ 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร สวนเพศหญิงมีเม็ดเลือดแดง
4.5-5 ลานเซลลตอ 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร

- คนท่ีมีเม็ดเลือดแดงนอยกวาปกติ จะเปนโรคโลหิตจาง (Anemia) แตหากมีเม็ดเลือดแดง
มากกวาปกติอาจเกิดโรค Polycythema ทําใหเลือดขนและอุดตันได

- เย่ือหุมเซลลของเมด็เลอืดแดง ประกอบดวย “ฮีโมโกลบนิ (Hemoglobin)” ซ่ึงมเีหลก็อยู 4
อะตอมตอ 1 โมเลกลุ ดงันัน้ฮโีมโกลบนิจึงรวมกับ O2 ไดครัง้ละ 4 โมเลกลุกลายเปนออกซฮีโีมโกลบนิ (Oxyhemoglobin)
ลําเลียงไปยังเซลลท่ัวรางกาย
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เซลลเม็ดเลือดขาว (White Blood Cell หรือ Leucocyte)
- รูปรางกลม ขนาดใหญประมาณ 6-15 ไมโครเมตร เคลื่อนท่ีแบบอะมีบา นิวเคลียสมีรูปราง

ตางกันหลายแบบ เมื่อยอมดวยสี Wright’s Stain ติดสีน้ําเงิน
- สรางจากไขกระดูกและตอมน้ําเหลือง มีอายุประมาณ 2-3 วัน มีปริมาณนอย คือ 5000-

10000 เซลลตอเลือด 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร แบงออกเปน 2 กลุม คือ
2.1 เม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล (Granule Leucocyte) นิวเคลียสมีหลายพู (Lobe) พบประมาณ

70% ของเม็ดเลือดขาว ไดแก
     นิวโทรฟล (Neutrophil) มีปริมาณมากที่สุด สรางจากไขกระดูก นิวเคลียสมี 3-5 พู หนาท่ี

กินสิ่งแปลกปลอม โดยวิธี Phagocytosis
อีโอซิโนฟล (Eosinophil) พบในเน้ือเยื่อมากกวากระแสเลือด นิวเคลียสมี 2 พู กํา.จัด

สิ่งแปลกปลอมโดยการจับกินและทําลายสารพิษ
เบโซฟล (Basophil) พบนอยที่สุด นิวเคลียสมี 2 พูขึ้นไป จับกินสิ่งแปลกปลอมและสราง

เฮพาริน (Heparin) ไมใหเลือดแข็งตัว รวมท้ังตอบสนองตอสิ่งแปลกปลอมที่กอใหเกิดอาการแพ
2.2 เม็ดเลือดขาวที่ไมมีแกรนูล (Nongranule Leucocyte) ไดแก

     โมโนไซต (Monocyte) มีขนาดใหญท่ีสุด นิวเคลียสใหญเกือบเต็มเซลล มีหนาท่ีกําจัดเช้ือโรค
หรือสิ่งแปลกปลอมโดยวิธี Phagocytosis

     ลิมโฟไซต (Lymphocyte) มีความสําคัญในการสรางแอนติบอดี (Antibody)เพ่ือตอบสนอง
ตอสิ่งแปลกปลอมอยางจําเพาะ

ลิมโฟไซตท่ีสรางจากตอมไธมัส เรียกวา “T-Lymphocyte” หรือ “T-cell” มีหนาท่ี
ตอตานเช้ือโรค สิ่งแปลกปลอมและอวัยวะที่ปลูกถายจากผูอื่นสวนลิมโฟไซตท่ีสรางจากไขกระดูก เรียกวา     
“B-Lymphocyte” หรือ “B-Cell” มีหนาท่ีสรางแอนติบอดี

เพลตเลต (Platelet หรือ Thrombocyte)
- เปนช้ินสวนของไซโทพลาซึมของเซลลในไขกระดูก อาจเรียกวา “เกล็ดเลือด แผนเลือด หรือเศษเม็ด-

เลือด”
- มีรูปรางไมแนนอนขนาดเล็ก 1-2 ไมโครเมตร มีอายุเพียง 10 วัน
- มีประมาณ 250000-500000 ช้ินตอ 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร มีหนาท่ีเก่ียวกับการแข็งตัวของเลือด โดย

ทํางานรวมกับแคลเซียมและวิตามิน K
ระบบเลือด มนุษยมีหมูเลือดตางกันหลายระบบขึ้นอยูกับแอนติเจน (Antigen) ท่ีเย่ือหุมเซลลของ

เม็ดเลือดแดงและแอนติบอดี (Antibody) ในน้ําเลือด
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ระบบ ABO
หมูเลือดระบบนี้มีแอนติเจน 2 ชนิดและมีแอนติบอดี 2 ชนิด คือ A และ B ซ่ึงสามารถถายทอดทางพันธุ-

กรรมไดโดยยีนประเภทมัลติเปลแอลลีล (Multiple Allele) แบงออกเปน 4 หมู ดังนี้

การทําปฏิกิริยากับแอนติบอดี
หมูเลือด การกระจายในคนไทย แอนติเจน แอนติบอดี

A B
A
B
AB
O

22%
33%
8%
37%

A
B

A, B
ไมมี

B
A
ไมมี
A, B

+
-
+
-

-
+
+
-

หมายเหตุ + เม็ดเลือดแดงตกตะกอน
- ปกติ

***การใหเลือดควรจะมีหมูเลือดเดียวกันทั้งผูใหและผูรับหรือเลือดของผูใหตองไมมีแอนติเจนตรงกับ
แอนติบอดีของผูรับ เพราะเลือดจะตกตะกอนจนอาจเสียชีวิตได

สรุป
หมูเลือดผูให หมูเลือดผูรับ

A
B
AB
O

A, AB
B, AB
AB

A, B, AB, O

จะเห็นวาหมูเลือด AB รับเลือดไดทุกหมู (Universal Recipient) สวนหมูเลือด O ใหเลือดไดทุกหมู
(Universal Donor)

ผูบริจาคเลือดตองมีอายุ 17 ปขึ้นไป แพทยจะดูดเลือดจากเสนเวนบริเวณทองแขนแลวเก็บไวในธนาคาร
เลือดท่ี 4°C

ระบบ Rh
หมูเลือดระบบนี้มีแอนติเจนชนิดเดียว คือ แอนติเจน Rh ไมมีแอนติบอดีซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ    

ยกเวนจะไดรับการกระตุน
คนท่ีมีแอนติเจน Rh ท่ีเย่ือหุมเซลลเม็ดเลือดแดง ถือวามีหมูเลือด Rh+ สวนคนที่ไมมีแอนติเจน Rh ถือวา

มีหมูเลือด Rh-

หากคนท่ีมีหมูเลือด Rh- ไดรับเลือดหมู Rh+ พบวา แอนติเจน Rh จะกระตุนใหคนท่ีมีหมูเลือด Rh- สราง
แอนติบอดี Rh ขึ้นมาได ดังนั้นการใหเลือดในครั้งตอๆ ไป อาจเกิดปญหาเลือดตกตะกอนจนถึงแกชีวิตได
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ระบบน้ําเหลือง (Lymphatic System)

ระบบน้ําเหลือง

น้ําเหลอืง (Lymph) เปนของเหลวซึง่ซึมผานเสนเลอืดฝอยออกมาหลอเลีย้งอยูรอบๆ เซลล ประกอบดวย
น้ํา กลูโคส อัลบูมิน ฮอรโมน เอนไซม แกส เซลลเม็ดเลือดขาว (แตไมมีเซลลเม็ดเลือดแดงและเพลตเลต)

ทอน้ําเหลือง (Lymph Vessel) มีหนาท่ีลําเลียงน้ําเหลืองท่ัวรางกายเขาสูเสนเวนใหญใกลหัวใจ
(Subclavian Vein) ปนกับเลือดท่ีมี O2 นอย ทอน้ําเหลืองมีลิ้นกั้นคลายเสนเวนและมีอัตราการไหลชามาก
ประมาณ 1.5 มิลลิเมตรตอนาที

อวัยวะน้ําเหลือง (Lymphatic Organ) ไดแก
1. ตอมน้ําเหลือง (Lymph Node)

- พบท่ัวรางกายภายในมีลิมโฟไซตอยูเปนกระจุก
- ตอมน้ําเหลืองบริเวณคอ มี 5 ตอม เรียกวา “ทอนซิล (Tonsil)” มีหนาท่ีปองกันจุลินทรียท่ีผาน

มาในอากาศไมใหเขาสูหลอดอาหาร และกลองเสียงจนอาจเกิดอักเสบขึ้นมาได
2. มาม (Spleen)

- เปนอวัยวะน้ําเหลืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
- มีหนาท่ีผลิตเซลลเม็ดเลือด (เฉพาะในระยะเอมบริโอ) ปองกันสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคเขาสู

กระแสเลือด สรางแอนติบอดีทําลายเซลลเม็ดเลือดแดงและเพลตเลตที่หมดอายุ
3. ตอมไทมัส (Thymus Gland)

- เปนเนื้อเยื่อน้ําเหลืองท่ีเปนตอมไรทอ
- สรางลิมโฟไซตชนิดเซลลทีเพ่ือตอตานเช้ือโรคและอวัยวะปลูกถายจากผูอื่น
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ภูมิคุมกันของรางกายมนุษย ไดแก
1. ภมิูคุมกนัโดยกําเนดิ (Innate Immunity) เปนการปองกนัและกาํจัดแอนตเิจนท่ีเกิดขึน้เองในรางกาย

กอนท่ีรางกายจะไดรับแอนติเจน มีหลายรูปแบบ เชน
- เหงื่อ มีกรดแลกติกปองกันเช้ือโรคเขาสูรางกายทางผิวหนัง
- หลอดลม โพรงจมูกมี ขน ซิเลียและน้ําเมือกดักจับสิ่งแปลกปลอม
- กระเพาะอาหาร และลําไสเล็ก มีเอนไซม
- น้ําลาย น้ําตา น้ํามูก มีไลโซไซม (Lysozyme) ทําลายจุลินทรียได

2. ภูมิคุมกันจําเพาะ (Acquired Immunity) เกิดขึ้นเมื่อรางกายเคยไดรับแอนติเจนแลว การสราง
ระบบภูมิคุมกันเพ่ือตอตานเฉพาะโรคของมนุษย มี 2 วิธี

2.1 ภูมิคุมกันกอเอง (Active Immunization)
- เกิดจากการนําเช้ือโรคที่ออนกําลัง ซ่ึงเรียกวา “วัคซีน (Vaccine)” มาฉีด กิน ทา เพ่ือ

กระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีตอตานเช้ือนั้นๆ
- วัคซีนท่ีเปนสารพิษและหมดความเปนพิษแลวเรียกวา “ทอกซอยด (Toxoid)” ก็สามารถ

กระตุนใหสรางภูมิคุมกันได เชน วัคซีนคุมกันโรคคอตีบ บาดทะยัก
- วัคซีนท่ีไดจากจุลินทรียท่ีตายแลว เชน โรคไอกรน ไทฟอยด อหิวาตกโรค
- วัคซีนท่ีไดจากจุลินทรียท่ียังมีชีวิต เชน วัณโรค หัด โปลิโอ คางทูม หัดเยอรมัน
- ภูมิคุมกันกอเองคุมกันอยูไดนาน แตการตอบสนองคอนขางชา ประมาณ 4-7 วัน

2.2 ภูมิคุมกันรับมา (Passive Immunization)
- เปนการนําซีรัมท่ีมีแอนติบอดีอยูแลว มาฉีดใหผูปวยทําใหไดรับภูมิคุมกันโดยตรงตอตานโรค

ไดทันที
- ใชรักษาโรครุนแรงเฉียบพลัน เชน คอตีบ พิษงู
- ซีรมั ผลติจากการฉีดเช้ือโรคท่ีออนกาํลงัเขาในสตัวแลวนาํซีรมัของสตัวท่ีมแีอนตบิอดมีารกัษา

โรคในมนุษย
- ภูมิคุมกันท่ีแมใหลูกผานทางรกและน้ํานมหลังคลอดก็จัดเปนภูมิคุมกันรับมาเชนกัน
- ภูมิคุมกันรับมารักษาโรคไดทันที แตอยูไดไมนานและผูปวยอาจแพซีรัมสัตวก็ได

โรคภูมิแพ (Allergy) เปนอาการที่เกิดจากรางกายตอบสนองตอแอนติเจนบางอยางผิดปกติ อาจทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของรางกายหรือเปนอันตรายตอเนื้อเยื่อของรางกายก็ได โรคภูมิแพท่ีพบมาก
ไดแก การแพเกสรดอกไม ฝุนละออง อาหารทะเล สารเคมี แมลง ฯลฯ
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แบบทดสอบ

1. เลือดของสัตวชนิดใดไมมีสี
1) ปู  ก้ัง  ตั๊กแตน 2) พยาธิใบไม  ไสเดือนดิน
3) แมลงสาบ  ตั๊กแตน 4) ดาวทะเล  ปลิงทะเล

2. ขอใดทําหนาท่ีลําเลียงคารบอนไดออกไซดในรางกายของมนุษย
ก. Erythrocyte ข. Plasma ค. Platelets ง. Hemoglobin

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ค. และ ง.
3) ขอ ก., ข. และ ง. 4) ขอ ข., ค. และ ง.

3. คอนแทร็กไทลแวคิวโอลของพารามีเซียมเทียบไดกับอวัยวะในขอใด
ก. ลําไสเล็ก ข. ไต
ค. เนฟริเดียม ง. ทอมัลพิเกียน

1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข.
3) ขอ ก., ข. และ ค. 4) ขอ ข., ค. และ ง.

4. ขอแตกตางระหวางสวนประกอบของสารภายใน Glomerulus และ Bowman’Capsule ของ Nephron
ของไตคือขอใด
1) ระดับโปรตีน 2) ระดับโปรตีนและกลูโคส
3) ระดับน้ําและยูเรีย 4) ระดับโปรตีน น้ํา ยูเรีย และ กลูโคส

5. เฟลมเซลล (Flame Cell) เปนอวัยวะที่ใชกําจัดของเสียในสิ่งมีชีวิตกลุมใด
ก. พลานาเรีย  พยาธิใบไม
ข. สัตวท่ีมีเนื้อเยื่อ 2 ช้ัน
ค. สัตวท่ีมีเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน

1) เฉพาะขอ ก. 2) ขอ ก. และ ข. 3) ขอ ก. และ ค. 4) ถูกตองทุกขอ

เฉลย

1. 3) 2. 3) 3. 4) 4. 1) 5. 3)
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การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

 การเคลื่อนไหวแบบอะมีบา (Amoeboid Movement) เกิดจากการแปรสภาพกลับไปมาของเอ็กโท-
พลาซึม (Ectoplasm) ซ่ึงมีลักษณะขนหนืดกับเอนโดพลาซึม (Endoplasm) ซ่ึงมีลักษณะเหลวและไหลได โดย
การหดและคลายตัวของเสนใยโปรตีนในไซโทพลาซึม คือ ไมโครฟลาเมนต (Microfilament) ซ่ึงประกอบดวย
แอกทิน (Actin) และไมโอซิน (Myosin) ทําใหเกิด เทาเทียม (Pseudopodium) ย่ืนออกมา พบในโพรติสตหลาย
ชนิด เชน อะมีบา (Amoeba) อารเซลลา (Arcella) ดิฟฟลูเกีย (Difflugia) ฟอรามินิเฟอรา (Foraminifera) นอก
จากน้ียังพบในราเมอืก (Slime Mold) เซลลอะมีโบไซต (Amoebocyte) ของฟองน้ํา เซลลเม็ดเลือดขาวของมนุษย
เปนตน

การเคลื่อนไหวโดยใชแฟลเจลลัม (Flagellum) พบในพวกยูกลีนา (Euglena) เซอราเทียม (Ceratium)
วอลวอกซ (Volvox) คลามิโดโมแนส (Chlamydomonas) ทริปพาโนโซมา (Trypanosoma) ฯลฯ

แฟลเจลลัมโบกพัดจากโคนไปสูปลาย ทําใหแฟลเจลลัมเคลื่อนไหวแบบลูกคลื่นและเกิดแรงผลักให
โพรทิสตเคลื่อนท่ีไปยังทิศตางๆ ได

โครงสรางภายในประกอบดวย ไมโครทิวบูล (Microtubule) เรียงตัวแบบ 9 + 2 (อยูตรงแกนกลาง
2 หลอด ลอมรอบดวยไมโครทิวบูลท่ีอยูกันเปนคูเรียงโดยรอบ 9 คู)

การเคลื่อนไหวโดยใชซิเลีย (Cilia) พบในพวกพารามีเซียม (Paramecium) วอรติเซลลา (Vorticella)
ดิดิเนียม (Didinium) ฯลฯ

การโบกพัดกลับไปมาของซิเลียคลายกรรเชียงเรือ ทําใหโพรทิสตเคลื่อนท่ีไดทุกทิศทาง
โครงสรางภายในประกอบดวยไมโครทิวบูลเรียงตัวแบบ 9 + 2 เชนเดียวกับแฟลเจลลัม

การเคลื่อนไหวของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง มีรูปแบบแตกตางกันดังน้ี
แมงกะพรุน (Jelly Fish) เคลื่อนท่ีโดยการหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณของกระดิ่งและผนังลําตัว ทําให

เกิดการพนน้ําออกจากลําตัว เกิดแรงดันใหเคลื่อนท่ีในทิศทางตรงขามกับทิศทางที่น้ําพนออกมา
พลานาเรีย (Planaria) เคลื่อนท่ีโดยอาศัยการหดและคลายตัวสลับกันของกลามเนื้อวงกลม

(Circular muscle) และกลามเนือ้ตามยาว (Longitudinal Muscle) และมกีลามเนือ้ยดืระหวางสวนบนกบัสวน
ลางของลําตัว (Dorsoventral Muscle) ชวยทําใหลําตัวแบบพลิ้วไปในน้ํา

ไสเดือนดิน (Earth Worm) เคลื่อนท่ีโดยการหดและคลายตัวสลับกันแบบแอนตาโกนิซึม
(Antagonism) ของกลามเนื้อวงกลม ซ่ึงอยูช้ันนอก และกลามเนื้อตามยาวซ่ึงอยูช้ันในโดยแตละปลองมีเดือย
(Setae) ชวยยึดพ้ืน ทําใหการเคลื่อนท่ีมีทิศทางแนนอน

หอยฝาเดียว (Gastropods) เคลื่อนท่ีโดยใชเทา (Foot) ซ่ึงเปนกลามเนื้อหนาและแบนอยูดานทอง
สวนหอยสองฝา (Bivalves) นอกจากเคลื่อนท่ีโดยใชเทาซ่ึงเปนกลามเนื้อยื่นออกมาเพ่ือคืบคลานแลว ยังวายน้ํา
โดยการปดเปดฝาสลับกันอีกดวย

หมึก (Squid) เคลื่อนท่ีโดยการหดตัวของกลามเนื้อรอบทอพนน้ํา ซ่ึงเรียกวา “ไซฟอน (Siphon)”
ทําใหน้ําถูกพนออกมาเกิดแรงดันใหหมึกเคลื่อนท่ีไปในทิศตรงกันขาม
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การเคลื่อนไหวของมนุษย ตองอาศัยการทํางานรวมกันของระบบอวัยวะดังตอไปนี้
ระบบโครงกระดูก กระดูกมนุษยมีท้ังหมด 206 ช้ิน แบงออกเปน

ระบบโครงกระดูก
1. กระดูกแกน (Axial Skeleton) เปนโครงกระดูกแกนกลางของรางกาย มี 80 ช้ิน ไดแก

กะโหลกศีรษะ (Skull) 29 ช้ิน
กระดูกสันหลัง (Vertebrae) 26 ช้ิน ประกอบดวย
- กระดูกสันหลังบริเวณคอ (Cervical Vertebrae) 7 ช้ิน
- กระดูกสันหลังหลังบริเวณอก (Thoracic Vertebrae) 12 ช้ิน
- กระดูกสันหลังบริเวณสะเอว (Lumbar Vertebrae) 5 ช้ิน
- กระดูกกระเบนเหน็บ (Sacrum) 1 ช้ิน
- กระดูกกนกบ (Coccyx) 1 ช้ิน

2. กระดูกรยางค (Appendicular Skeleton) เช่ือมตอกับกระดูกแกนมี 126 ช้ิน ไดแก
กระดูกแขน (2 ขาง รวม 60 ช้ิน) ประกอบดวย
- กระดูกตนแขน (Humerus) - กระดูกปลายแขนทอนนอก (Radius)
- กระดูกปลายแขนทอนใน (Ulna) - กระดูกขอมือ (Carpals)
- กระดูกฝามือ (Metacarpals) - กระดูกน้ิวมือ (Phalanges)
กระดูกขา (2 ขางรวม 60 ช้ิน) ประกอบดวย
- กระดูกโคนขา (Femur) - กระดูกสะบา (Patella)
- กระดูกหนาแขง (Tibia) - กระดูกนอง (Fibula)
- กระดูกขอเทา (Tarsals) - กระดูกฝาเทา (Metatarsals)
- กระดูกน้ิวเทา (Phalanges)
กระดูกไหปลารา (Clavicle) 2 ช้ิน
กระดูกสะบัก (Scapula) 2 ช้ิน
กระดูกเชิงกราน (Pelvic Girdle) 2 ช้ิน
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ระบบกลามเนื้อ รางกายมนุษยประกอบดวยกลามเนื้อมากกวา 500 มัด แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. กลามเนื้อเรียบ (Smooth Muscle)

เซลลมีรูปรางเรียว หัวทายแหลม มี 1 นิวเคลียส เห็นเดนชัด
อยูนอกอํานาจจิตใจ (Involuntary Muscle)
การหดและคลายตวัเกิดชาๆ พบในอวยัวะภายใน เชน ระบบยอยอาหาร ระบบขบัถาย ระบบสบืพันธุ

และหลอดเลือด
2. กลามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle)

เซลลมีหลายนิวเคลียส มักแยกเปน 2 แฉกเรียงติดตอกับแฉกของเซลลอื่นๆ ดูคลายรางแห เห็น
เปนลาย

อยูนอกอํานาจจิตใจ
ทํางานติดตอกันตลาดเวลา พบเฉพาะที่หัวใจเทาน้ัน

3. กลามเนื้อลาย (Striated Muscle)
เซลลมีหลายนิวเคลียส ลักษณะเปนเสนใยคลายทรงกระบอกยาว
อยูในอํานาจจิตใจ (Voluntary Muscle) สั่งงานได โดยการควบคุมของระบบประสาทสวนกลาง
พบมากท่ีสุดในรางกายโดยยึดเกาะกับกระดูก ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวได

ระบบกลามเนื้อลาย
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แบบทดสอบ

1. ขณะที่แมลงขยับปกขึ้น มีการทํางานของกลามเนื้ออยางไร

กลามเนื้อตามขวาง กลามเนื้อตามยาว
1) หดตัว หดตัว
2) หดตัว คลายตัว
3) คลายตัว หดตัว
4) คลายตัว คลายตัว

2. สัตวกลุมใดมีการเคลื่อนท่ีโดยอาศัยหลักการคลายกันมากที่สุด
ก. ไฮดรา ข. พลานาเรีย ค. ไสเดือนดิน ง. หมึก
จ. แมงกะพรุน

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ค. และ ง. 4) ขอ ง. และ จ.
3. ขอใดแสดงความสัมพันธระหวางการทํางานของกลามเนื้อกับการเคลื่อนไหวไดถูกตอง

ชนิดกลามเนื้อ การทํางาน การเคลื่อนไหว
1) Biceps

Triceps
หดตัว
คลายตัว แขนงอเขา

2) Biceps
Triceps

คลายตัว
หดตัว แขนงอเขา

3) Flexor หดตัว ขาเหยียดออก
4) Extensor หดตัว ขางอเขา

4. กลุมสัตวในขอใดอาศัยระบบน้ําชวยในการเคลื่อนท่ี
1) พารามีเซียม  ไฮดรา 2) ยูกลีนา  ฟองน้ํา
3) แมงกะพรุน  ดาวทะเล 4) หมึก  ปลาฉลาม

5. การทํางานของกลามเนื้อแบบ Antagonism พบในสัตวชนิดใดบาง
ก. พลานาเรีย ข. ไฮดรา ค. ดอกไมทะเล ง. ไสเดือนดิน

1) ขอ ก. และ ง. 2) ขอ ค. และ ง. 3) ขอ ก., ค. และ ง. 4) ถูกตองทุกขอ

เฉลย

1. 2) 2. 4) 3. 1) 4. 3) 5. 1)
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การรับรูและการตอบสนอง

โพรโทซัว ยังไมมีเซลลประสาท แตตอบสนองตอสิ่งเรา เชน แสง อุณหภูมิ สารเคมี ไดเพราะมีเสนใย
ประสานงาน (Coordinating Fiber) ควบคุมการพัดโบกของซิเลียได เชน พารามีเซียม เปนตน

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง เกือบทั้งหมดมีระบบประสาท ยกเวนพวกฟองน้ํา ซ่ึงการรับรูและการตอบสนอง
ขึ้นกับการทํางานของเซลลแตละเซลล

พวกซีเลนทอเรต เชน ไฮดรา เปนพวกแรกที่มีระบบประสาทเปนแบบรางแหประสาท (Nerve Net)
โดยเซลลประสาทจะเช่ือมโยงประสานกันท่ัวรางกาย เมื่อมีสิ่งเรากระตุนจะนําความรูสึกไปทุกทิศทางดังน้ัน การนํา
กระแสประสาทจะชาและมีทิศทางไมแนนอน

พวกดาวทะเล มีวงแหวนประสาท (Nerve Ring) ซ่ึงมีเสนประสาทตามแนวรัศมี (Radial Nerve)
แยกไปตามแฉกและเชื่อมโยงถึงกัน (คลายกับรางแหประสาทของไฮดรา)

พวกหนอนตัวแบน เชน พลานาเรีย มีปมประสาท (Nerve Ganglion) เปนศูนยรวมของระบบ
ประสาทซึ่งพัฒนาไปเปนสมอง และมีเสนประสาททอดยาวตลอดแนวลําตัวท้ัง 2 ดาน
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พวกแอนเนลิด (ไสเดือนดิน) และพวกอารโทรพอด (แมลง) มีปมประสาทสมอง (Cerebral Ganglia)
และเสนประสาทดานทอง (Ventral  Nerve  Cord) ทอดตามยาวลําตัว ปมประสาทของสัตวกลุมนี้มีจํานวน
เซลลประสาทมากกวาพยาธิตัวแบน

สัตวมีกระดูกสันหลังและมนุษยมีระบบประสาทเจริญดี ประกอบดวยสมอง (Brain) และไขสันหลัง
(Spinal Cord) ซ่ึงมีเซลลประสาท (Nerve Cell หรือ Neuron) จํานวนมากทําหนาท่ีเก่ียวกับการรับรูและตอบ
สนองตอสิ่งแวดลอม

เซลลประสาท ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. ตัวเซลล (Cell Body) มีรูปรางตางกันตามชนิดเซลล มีขนาด 4-25 ไมครอน ประกอบดวยนิวเคลียส

ไซโทพลาซึมหรือนิวโรพลาซึม (Neuroplasm) และออรแกเนลลหลายชนิด
2. ใยประสาท (Nerve Fiber) เปนแขนงเล็กๆ ท่ีย่ืนออกมาจากตัวเซลลแบงเปน 2 ประเภท คือ

2.1 เดนไดรต (Dendrite) เปนใยประสาทที่นํากระแสประสาทเขาสูตัวเซลล อาจมีเพียงหนึ่งใยหรือ
หลายใยก็ได

2.2 แอกซอน (Axon) เปนใยประสาทที่นํากระแสประสาทออกจากตัวเซลล เซลลประสาทแตละ
เซลลจะมีเพียงแอกซอนเดียวเทานั้น

รูหรือไม
แอกซอนเสนยาวๆ จะมีเย่ือไมอีลิน (Myelin Sheath) ซ่ึงเปนสารพวกไขมันและเกิดจากเซลลชวาน

(Schwann Cell) หุมอยูรอยตอระหวางเซลลชวาน เรียกวา “โนดออฟแรนเวียร (Node of Ranvier)”
ใยประสาทที่มีเย่ือไมอีลินหุม จะสงกระแสประสาทไดเร็วถึง 120 เมตรตอวินาที ในขณะที่ใยประสาทซึ่ง

ไมมีเย่ือไมอีลินหุม สงกระแสประสาทไดเร็วเพียง 12 เมตรตอวินาที เทานั้น
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เซลลประสาทมีรูปรางลักษณะแตกตางกันหลายแบบ จําแนกเปน 3 ประเภท คือ
1. เซลลประสาทรับความรูสึก (Sensory Neuron หรือ Afferent Neuron)

ทําหนาท่ีรับความรูสึกจากอวัยวะตางๆ แลวสงกระแสประสาทไปยังระบบประสาทสวนกลาง
มีท้ังเซลลประสาทขั้วเดียว และเซลลประสาทสองขั้ว

2. เซลลประสาทสั่งการ (Motor Neuron หรือ Efferent Neuron)
ทําหนาท่ีนํากระแสประสาทจากสมองหรือไขสันหลังไปยังอวัยวะตางๆ
เปนเซลลประสาทหลายขั้ว

3. เซลลประสาทประสานงาน (Association Neuron หรือ Interneuron)
ทําหนาท่ีนํากระแสประสาทระหวางเซลลประสาทรับความรูสึกกับเซลลประสาทสั่งการ
เปนเซลลประสาทหลายขั้ว

สมอง (brain)
เจริญมาจากหลอดประสาทสวนหนาท่ีพองออกจนโตเต็มกะโหลกศีรษะ ภายในมีเซลลประสาทมากกวา

90% ของเซลลประสาททั้งหมด (สวนใหญเปนเซลลประสาทประสานงาน)
สมองแบงออกเปน 3 สวน คือ

โครงสรางสมองมนุษย

1. สมองสวนหนา (Forebrain หรือ Prosencepalon) ประกอบดวย
1.1 เซรีบรัม (Cerebrum) เปนสวนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด ผิวดานนอกมีรอยหยักเปนรองมากมาย มี

หนาท่ีเปน
- ศูนยควบคุมการรับความรูสึก เชน การมองเห็น การรับรส การไดยิน การดมกลิ่น การพูด

และการรับรูภาษา
- ศูนยกลางการเรียนรูดานความคิด ความจํา เชาวนปญญา การคิดแกปญหา
- ศูนยควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ โดยสมองซีกขวาควบคุมกลามเนื้อซีกซาย และ

สมองซีกซายควบคุมกลามเนื้อซีกขวา
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1.2 ออลแฟกทอรีบัลบ (Olfactory Bulb) อยูดานหนาสุดของสมอง
- มีหนาท่ีเก่ียวกับการดมกลิ่น
- สัตวมีกระดูกสันหลังพวกปลา, สุนัข สมองสวนนี้เจริญดี เพราะตองดมกลิ่น เพ่ือหาอาหาร

แตในคนสมองสวนนี้ไมเจริญ
1.3 ทาลามัส (Thalamus) มีลักษณะกลมรี อยูถัดจากเซรีบรัมเหนือสมองสวนกลาง

- เปนศูนยรวมกระแสประสาทที่ผานเขามาแลวแยกกระแสประสาทไปยังสมองสวนตางๆ ท่ี
เก่ียวของ

- บอกความรูสึกอยางหยาบๆ ได โดยเฉพาะความรูสึกเจ็บปวด แตบอกตําแหนงความเจ็บปวด
ไมได

1.4 ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus) อยูใตสมองสวนทาลามัส มีหนาท่ี
- สรางฮอรโมนประสาทเพื่อควบคุมการสรางฮอรโมนของตอมใตสมอง
- เปนศนูยควบคมุอณุหภมูขิองรางกาย การนอนหลบั การเตนของหวัใจ ความดนัเลอืด ความหวิ

ความอิ่ม ฯลฯ
- เปนศูนยควบคุมอารมณและความรูสึกตางๆ เชน โศกเศรา ดีใจ ความรูสึกทางเพศ

2. สมองสวนกลาง (Midbrain หรือ Mesencephalon) อยูถัดจากสมองสวนหนา มีหนาท่ี
- ควบคุมการเคลื่อนไหวของนัยนตา และการปดเปดของมานตา
- ในสตัวพวกปลา สตัวครึง่บกครึง่นํ้า และสตัวเลือ้ยคลาน มสีมองสวนนีข้นาดใหญย่ืนออกมาเรยีกวา

“Optic Lobe” ทําหนาท่ีเก่ียวกับการมองเห็นและการไดยิน
3. สมองสวนทาย (Hind Brain หรอื Rhombencephalon) อยูทายสดุตดิตอกบัไขสนัหลงั ประกอบดวย

3.1 เซรีเบลลัม (Cerebellum) อยูหลังเซรีบรัม ผิวดานนอกเปนคลื่นหยักนอยกวาเซรีบรัม มีหนาท่ี
- ควบคุมการทรงตัวของรางกาย
- เปนศูนยประสานการเคลื่อนไหวใหเปนไปอยางราบรื่นและสละสลวย (สัตวท่ีเคลื่อนไหว 3 มิติ

เชน นก ปลา มีสมองสวนนี้เจริญดีมาก)
3.2 พอนส (Pons) อยูดานหนาเซรีเบลลัมติดกับสมองสวนกลาง มีหนาท่ี

- ควบคุมการทํางานของอวัยวะบริเวณศีรษะ เชน การเค้ียวอาหาร การหลั่งนํ้าลาย การหลับตา
การยักค้ิว การย้ิม การเคลื่อนไหวบริเวณใบหนา เปนตน

- ควบคุมการหายใจ
- เปนทางผานของกระแสประสาทจากเซรีบรัมไปเซรีเบลลัม และเซรีเบลลัมไปไขสันหลัง

3.3 เมดัลลาออบลองกาตา (Medulla  Oblongata) อยูทายสุดติดกับไขสันหลัง มีหนาท่ี
- ควบคุมการเตนของหัวใจ การหายใจ และความดันเลือด
- เปนศูนยควบคุมการกลืน การไอ การจาม การสะอึก การอาเจียน
- เปนทางผานของกระแสประสาทระหวางสมองกับไขสันหลัง
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อวัยวะรับสัมผัส (Sense Organ)
นัยนตา

เปนอวัยวะรับแสงทําใหมองเห็นสิ่งตางๆ และบอกสีของวัตถุนั้นๆ ได
มีสวนประกอบปองกันอันตราย ลูกนัยนตา (Eyeball) ดังนี้
- ค้ิวและขนตา ปองกันฝุนละออง
- หนังตา ปองกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมเขาตา
- น้ําตา ผลิตจากตอมน้ําตาท่ีขอบบนของหางตา ชวยหลอเลี้ยงลูกตาใหชุมช้ืน (ภายในน้ําตามีสาร

ชวยฆาจุลินทรียและน้ํามันเคลือบลูกนัยนตา)
นัยนตาคนคอนขางกลมอยูในเบาตา ขนาด 2.5 เซนติเมตร ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน ดังนี้

1. สเคลอรา (Sclera)
- เปนเยื่อเหนียวไมยืดหยุนอยูช้ันนอกสุดของนัยนตา มีสีขาวจึงเห็นเปนสีขาว
- สวนหนาสุดเย่ือช้ันนี้โปรงใสและนูน เรียกวา “กระจกตา (Cornea)” เปนทางผานของแสงเขาสู

ดานในตา (ปจจุบันสามารถเปลี่ยนกระจกตาใหกับผูปวยท่ีมีกระจกตาพิการได)
2. โครอยด (Choroid)

- เปนเยื่อบางๆ มีเสนเลือดฝอยมาเลี้ยง และมีรงควัตถุกระจายอยูจํานวนมาก ปองกันไมใหแสงผาน
ไปดานหลังนัยนตา

- ดานหนาเลนสตามแีผนกลามเนือ้ยืน่ออกมาจากชัน้โครอยด เรยีกวา “มานตา (Iris)” ซ่ึงมสีตีางกัน
ขึ้นกับรงควัตถุ เชน มีเมลานิน (Melanin) มากทําใหเห็นตาสีดํา มีกวานีน (Guanine) ปนกับเมลานิน ทําใหเห็น
ตาสีฟา สวนคนเผือกไมมีรงควัตถุท่ีมานตา จึงเห็นมานตาเปนสีแดงของเสนเลือด

- ชองกลางมานตา คือ ปวปล (Pupil) จะเปลีย่นขนาดตามความเขมแสง กลาวคือ ในท่ีมแีสงสวางจา
มานตาจะคลายตัว ทําใหปวปลแคบลง แตในท่ีมืดสลัวมานตาจะหดตัว ทําใหปวปลกวางขึ้น มานตาจึงทําหนาท่ี
ควบคุมปริมาณแสงเขาสูนัยนตา

3. เรตินา (Retina) อยูช้ันในสุด ทําหนาท่ีเปนจอรับภาพ ประกอบดวยเซลลรับแสง 2 ชนิด คือ
3.1 เซลลรูปแทง (Rod Cell)

- มีความไวตอแสงมาก ทํางานไดดีแมในท่ีมีแสงสลัวๆ แตไมสามารถบอกความแตกตางของสีได
- ภายในเซลลรูปแทงมีสารสีมวงแดง เรียกวา “โรดอปซิน (Rhodopsin)” เมื่อไดรับแสงจะมี

การเปลี่ยนแปลงไปเปน Lumirhodopsin ซ่ึงทําใหเกิดกระแสประสาทขึ้น ถายทอดไปตามใยประสาทจากนั้น
Lumirhodopsin ก็จะเปลี่ยนเปน Metarhodopsin แลวสลายเปนออปซิน (Opsin) กับเรตินีน (Retinine) ซ่ึงจะ
รวมตัวกลับไปเปนโรดอปซินตามเดิม

3.2 เซลลรูปกรวย (Cone Cell)
- ทํางานไดดีในท่ีมีแสงสวางมาก สามารถบอกความแตกตางของสีตางๆ ได
- ภายในเซลลรูปกรวย มีสารไวแสง คือ ไอโอดอปซิน (Iodopsin หรือ Photopsin)
- เรตินาแตละขางมีเซลลรูปกรวยประมาณ 7 ลานเซลล กระจายอยูมากทางดานหลังเรตินา
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- เซลลรูปกรวยแบงเปน 3 ชนิด คือ ชนิดท่ีรับแสงสีแดง สีน้ําเงิน และสีเขียว ซ่ึงอาจทําใหเกิด
สีผสมได เชน หากกระตุนเซลลรูปกรวยดวยความเขมแสงเทากันจะเกิดสีใหมดังนี้

สีแดง + สีเขียว เห็นเปนสีเหลือง
สีแดง + สีน้ําเงิน เห็นเปนสีมวง

- บริเวณท่ีมีเซลลรูปกรวยหนาแนนท่ีสุด คือ จุดก่ึงกลางของเรตินา เรียกวา “โฟเวีย
(Fovea)” หากภาพตกท่ีจุดนี้จะเห็นภาพชัดเจนท่ีสุด

- บริเวณท่ีไมมีเซลลรับแสงอยูเลย คือ จุดบอด (Blind Spot) ซ่ึงมีเสนประสาทสมองคูท่ี 2 มา
รับกระแสประสาท จะไมสามารถรับภาพไดเลย

หู
เปนอวัยวะรับฟงเสียง โดยการรับความถ่ีคลื่นเสียงระดับตางๆและควบคุมการทรงตัว
หูของคนแบงออกเปน 3 สวนคือ

1. หูสวนนอก (Outer Ear) ประกอบดวย
- ใบหู (Pinna) เปนกระดูกออนยืดหยุนได พบเฉพาะสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม มีหนาท่ีรับและรวบรวม

คลื่นเสียงผานรูหู
- รูหู (External Auditary Canal) เปนทอกลวง ภายในมีขนเล็กๆ และตอมสรางขี้หู (Ceruminous

Gland) สรางสารคลายขี้ผ้ึงเคลือบไมใหรูหูแหง  นานๆเขาจะสะสมรวมกับฝุนละอองกลายเปนขี้หูหลุดออกมาเอง
โดยไมตองแคะ

- เย่ือแกวหู (Tympanic Membrane) เปนเยื่อบางๆ ก้ันระหวางรูหูกับหูสวนกลาง เมื่อคลื่นเสียง
ผานเขามาจะสั่นสะเทือนและสงแรงสั่นสะเทือนไปยังหูสวนกลาง

2. หูสวนกลาง (Middle Ear) ประกอบดวย
- กระดูกหูรูปคอน (Malleus) ท่ัง (Incus) และโกลน (Stapes) มีหนาท่ีขยายระดับคลื่นเสียงเพ่ิมจาก

หูสวนนอกประมาณ 22 เทา
- ทอยูสเตเชียน (Eustachian Tube) เปนทอเช่ือมตอกับคอหอย มีหนาท่ีปรับความดันระหวางภาย

นอกกับภายในหูใหเทากัน
3. หูสวนใน (Inner Ear) ประกอบดวย

- คอเคลีย (Cochlea) เปนหลอดยาวขดซอนกันคลายกนหอย ภายในมีของเหลว เรียกวา
“Endolymph” และอวัยวะรับเสียง เรียกวา “Organ Of Corti” ซ่ึงมีความไวตอการสั่นสะเทือนมาก และสง
คลื่นไปยังเสนประสาทสมองคูท่ี 8 เพ่ือสงตอไปยังเซรีบรัมตอไป

- เซมิเซอรคิวลารแคแนล (Semicircular Canal) เปนหลอดครึ่งวงกลม 3 หลอดวางตั้งฉากกัน
ปลายหลอดพองเปนกระเปาะ เรียกวา “Ampulla” ภายในกระเปาะมีกลุมเซลลประสาทรับความรูสึก เรียกวา
“Crista” และกอนหินปูนเล็กๆ เรียกวา “Otolith” ทําหนาท่ีควบคุมการทรงตัว รับรูตําแหนงและสมดุลของ
รางกายได

โรคซิฟลิสและยาพวกสเตร็ปโตมัยซิน กานามัยซิน อาจทําลายเสนประสาทรับฟงและการทรงตัวได
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จมูก
เปนอวัยวะสําหรับดมกลิ่น ประกอบดวยรูจมูกและโพรงจมูก เปนทางผานของอากาศ
เย่ือบุจมูก (Olfactory Membrane) มีเซลลรับกลิ่น (Olfactory Cell) ซ่ึงสงกระแสประสาทไปยังสมอง

สวน Olfactory Bulb และ Cerebrum ตามลําดับ
ลิ้น

เปนอวัยวะรับรส บริเวณผิวดานบนลิ้นมีปุมเล็กๆ มากมาย เรียกวา “ปาปลลา (Papilla)” ซ่ึงภายใน
มีตุมรับรัส (Taste Bud) ทําหนาท่ีรับรสชาติของอาหาร

ตุมรับรสมี 4 ชนิด คือ
- ตุมรับรสเปรี้ยวอยูบริเวณขางลิ้น
- ตุมรับรสเค็มอยูบริเวณปลายลิ้นและขางลิ้น
- ตุมรับรสหวานอยูบริเวณปลายลิ้น
- ตุมรับรสขมอยูบริเวณโคนลิ้น
เซลลรับรสในตุมรับรสจะสงกระแสประสาทไปตามเสนประสาทสมองคูท่ี 7 และ 9 ไปยังเซรีบรัม

แบบทดสอบ

1. อัตราการเตนของหัวใจถูกควบคุมดวยสารหรือสมองสวนใด
ก. เซรีบรัม ข. เมดัลลาออบลองกาตา
ค. อินซูลิน ง. อะดรีนาลีน

1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข. 3) ขอ ก. และ ค. 4) ขอ ข. และ ง.
2. ความเร็วของการนํากระแสประสาทผานแอกซอนเกี่ยวของกับขอใด

ก. ขนาดเสนผานศูนยกลางของแอกซอน
ข. การมีเย่ือไมอีลินหุม
ค. จํานวนของเดนไดรต

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ก. และ ค. 3) ขอ ข. และ ค. 4) ถูกตองทุกขอ
3. ขอใดเปนความสัมพันธท่ีถูกตองเก่ียวกับการเปลี่ยนรูปรางของเลนตตาในขณะมองวัตถุ

ระยะวัตถุ เลนสตานูนโคง กลามเนื้อยึดเลนส เอ็นยึดเลนส
1) ไกล นอย คลาย หด
2) ไกล มาก หด คลาย
3) ใกล นอย หด คลาย
4) ใกล มาก คลาย หด
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4. กลุมสัตวในขอใดมีระบบประสาทในรูปแบบ ก., ข. และ ค. ตามลําดับ
ก. รางแหประสาท (Nerve Net)
ข. สมองและเสนประสาท (Nerve Cord) ขนานตามยาวและตามขวาง
ค. สมองและเสนประสาทดานทอง (Ventral) มีปมประสาท (Ganglion)

1) โอบิเลีย  จักจ่ันทะเล  ตัวสงกรานต 2) ไฮดรา  พลานาเรีย  กุง
3) แมงกะพรุน  ปู  ปลิงน้ําจืด 4) ดอกไมทะเล  จ้ิงหรีด  แมงดาทะเล

5. การท่ี Retina ของกวางชนิดหนึ่งซ่ึงหากินเวลากลางคืน มี Rod Cell เปนสัดสวนมากกวา Cone Cell
เนื่องจากสาเหตุใด
1) Rod Cell รับภาพไดชัดเจนกวา
2) Rod Cell  มีความไวในการรับภาพที่มีความเขมแสงนอยๆ ไดดีกวา
3) Cone Cell มีความไวในการรับภาพที่มีความเขมแสงนอยๆ ไดดีกวา
4) กวางไมสามารถใช Cone Cell ในการรับภาพตอนกลางคืนได

เฉลย

1. 4) 2. 1) 3. 1) 4. 2) 5. 2)
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ระบบตอมไรทอ

1. ระบบตอมไรทอ (Endocrine System) สรางสารเคมี เรียกวา “ฮอรโมน (Hormone)” เขาสู
กระแสเลือด ลําเลียงไปยังอวัยวะเปาหมาย (Target Organ) เพ่ือควบคุมการทํางานของอวัยวะใหเปนปกติ

ระบบตอมไรทอ

2. ตอมไรทอ (Endocrine Gland) มีขนาดเล็ก ประกอบดวยเซลลมีลักษณะพิเศษ ไมมีทอลําเลียง
ฮอรโมนที่สรางขึ้น ตองใชกระแสเลือดชวยหมุนเวียน มีตนกําเนิดจากเน้ือเยื่อช้ันตางๆ ดังนี้

เนื้อเยื่อ ตอมไรทอ
เอกโทเดิรม
มีโซเดิรม
เอนโดเดิรม

ตอมใตสมอง, ตอมไพเนียล, อะดรีนัลเมดัลลา
อัณฑะ, รังไข, อะดรีนัลคอรเทกซ
ไทรอยด, พาราไทรอยด, ไอสเลตออฟแลงเกอรฮานส

ตอมไรทอแบงเปน 2 กลุม คือ
1. ตอมไรทอที่จําเปนตอรางกาย ถาถูกทําลายหรือผิดปกติ จะทําใหดํารงชีวิตอยูไมได เชน ตอมพารา-

ไทรอยด  ไอสเลตออฟแลงเกอรฮานส และอะดรีนัลคอรเทกซของตอมหมวกไต
2. ตอมไรทอที่ไมจําเปนตอรางกาย แมจะถูกทําลายก็สามารถดํารงชีวิตอยูได แตมีความผิดปกติของ

รางกายเกิดขึ้น เชน ตอมใตสมอง ตอมไพเนียล ตอมไทรอยด ตอมไทมัส อะดรีนัลเมดัลลาของตอมหมวกไต
อัณฑะ และรังไข
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ฮอรโมนจากตอมไรทอตางๆ มีบทบาทตอมนุษย ดังนี้
1. ตอมใตสมอง (Pituitary Gland หรือ Hypophysis)

ตอมใตสมอง
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มีขนาดเล็กเทาเมล็ดถ่ัว อยูดานลางสมองสวนไฮโพทาลามัส
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้

1.1 ตอมใตสมองสวนหนา สรางฮอรโมนมาควบคุมการทํางานของตอมไรทออื่นๆ จึงอาจเรียกวา
“Master Gland” ก็ได ฮอรโมนที่สรางจากตอมใตสมองสวนนี้ ไดแก

โกรทฮอรโมน (Growth Hormone : GH หรือ Somatotrophin Hormone : STH)
☺ ควบคุมการเจริญเติบโตโดยทั่วไปของรางกาย โดยเฉพาะการแบงเซลล การสังเคราะห

โปรตีนและการสรางกระดูก
 ☺ ถาขาดฮอรโมนนี้ในวัยเด็ก จะเปนโรคเตี้ยแคระ (Dwarfism) แตถาขาดในวัยผูใหญ จะเปน
โรคซิมมอน (Simmon’s Disease) ถามีฮอรโมนนี้มากเกินไปในวัยเด็ก จะเปนโรคยักษ (Gigantism) แตถามีมาก
ในผูใหญจะเปนโรคอะโครเมกาลี (Acromegaly)

โกนาโดโทรฟน (Gonadotrophin) ประกอบดวยฮอรโมน 2 ชนิด คือ
1. ฟอลลิเคิล สติมิวเลติงฮอรโมน (Follicle Stimulating Homone : FSH)

 ☺ กระตุนการเจริญของฟอลลิเคิลในรังไขของเพศหญิง และรวมกับฮอรโมน LH กระตุน
ใหฟอลลิเคิลสรางฮอรโมนเอสโทรเจน (Estrogen)
 ☺ กระตุนการเจริญของอัณฑะและหลอดสรางอสุจิของเพศชาย

2. ลูทิไนซิงฮอรโมน (Luteinizing Hormone : LH)
☺ ทําใหเกิดการตกไข (Ovulation) และทําใหฟอลลิเคิลกลายเปนคอรพัสลูเทียม ซ่ึงจะหลั่ง

ฮอรโมนโพรเจสเทอโรน (Progesterone) ออกมากระตุนผนังมดลูกช้ันใน (Endometrium) ใหเตรียมรับการฝงตัว
ของเอมบริโอ

☺ กระตุนกลุมเซลลอินเตอรสติเชียล (Interstitial Cell) ในอัณฑะใหหลั่งฮอรโมนเทสโทส-
เตอโรน (Testosterone) จึงอาจเรยีก LH อกีช่ือวา “Interstitial Cell Stimulating Hormone” หรอื “ICSH”

1.2 ตอมใตสมองสวนกลาง มีขนาดเล็กเห็นชัดในสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า ผลิตฮอรโมนเพียงชนิดเดียว คือ
เมลาโนไซตสติมิวเลติงฮอรโมน (Melanocyte Stimulating Hormone : MSH)
☺ กระตุนรงควัตถุเมลานิน (Melanin) ในเซลลเมลาโนไซต (Melanocyte) ท่ีผิวหนังใหกระจาย

ไปท่ัวเซลลทําใหผิวมีสีเขมขึ้น พบในสัตวพวกปลา สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า และสัตวเลื้อยคลาน
☺ ในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม  MSH จะกระตุนการสรางเมลานินเชนกัน แตการเปลี่ยนสีผิว

เกิดขึ้นเพียงช่ัวคราวและคอนขางชา
1.3 ตอมใตสมองสวนหลัง ไมใชตอมไรทอท่ีแทจริง เพราะสรางฮอรโมนเองไมได แตรับฮอรโมนมา

จากนิวโรซีครีทอรีเซลล (Neurosecretory Cell) ของไฮโพทาลามัส ไดแก ออกซีโทซิน (Oxytocin)
☺ กระตุนการหดตัวของกลามเนื้อเรียบ เชน กลามเนื้อมดลูกบีบตัวขณะคลอดบุตร กลามเนื้อ

รอบตอมน้ํานมบีบตัวใหน้ํานมหลั่งออกมาเลี้ยงลูกออน
วาโซเพรสซิน (Vasopressin) หรือแอนติไดยูเรติกฮอรโมน (Antidiuretic Hormone : ADH)
☺ ควบคุมการดูดน้ํากลับของทอหนวยไตเพ่ือรักษาสมดุลของน้ําในรางกาย หากมี ADH ใน

เลือดนอยเกินไป จะเกิดโรคเบาจืด คือ มีน้ําในปสสาวะมากกวาปกติ
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2. ไอสเลตออฟแลงเกอรฮานส (Islets Of Langerhans)
2.1 อินซูลิน (Insulin)
☺ ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหเปนปกติ โดยกระตุนการนํากลูโคสเขาสูเซลลตับและกลามเนื้อ

เพ่ิมอัตราการสลายกลูโคสเพ่ือสรางพลังงาน และเปลี่ยนกลูโคสเปนไกลโคเจนสะสมไว
☺ ถารางกายขาดอนิซูลนิ จะทําใหระดบัน้าํตาลกลโูคสในเลอืดสงูเกิน 400 mg ตอเลอืด 100 cm3

เกิดเปนโรคเบาหวาน (Diabetes Millitus) มีอาการปสสาวะมาก มีน้ําตาลปนในปสสาวะ น้ําหนักลด ออนเพลีย
บาดแผลหายยาก มองภาพไมชัด

2.2 กลูคากอน (Glucagon)
☺ กระตุนการสลายไกลโคเจนจากตับเปนกลูโคสเขาสูระบบหมุนเวียนเลือดและกระตุนการสราง

กลูโคสจากสารชนิดอื่น (Gluconeogenesis) จะเห็นวาการหลั่งฮอรโมนอินซูลินและกลูคากอนถูกควบคุม โดย
ระดับน้ําตาลในเลือด

3. ตอมหมวกไต (Adrenal Gland)
เปนตอมไรทอ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก อยูสวนบนของไตทั้ง 2 ขาง
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ช้ัน คือ

3.1 อะดรีนัลคอรเทกซ (Adrenal Cortex)
     เปนเนื้อเยื่อช้ันนอกของตอมหมวกไตเจริญมาจากเนื้อเยื่อ Mesoderm

     ผลิตฮอรโมนประเภทสเตรอยด มากกวา 50 ชนิด แบงเปน 3 กลุม คือ
กลูโคคอรติคอยดฮอรโมน (Glucocorticoid Hormone)
☺ ควบคุมเมทาบอลิซึมของคารโบไฮเดรต โดยกระตุนใหตับเปลี่ยนไกลโคเจนเปนกลูโคส ทําให

ระดับกลูโคสในเลือดสูงขึ้น
☺ มีหลายชนิด เชน คอรติซอล (Cortisol) คอรติโซน (Cortisone) คอรติคอสเตอโรน

(Corticosterone) เปนตน
มิเนราโลคอรติคอยดฮอรโมน (Mineralocorticoid Hormone)
☺ ควบคุมสมดุลของน้ําและแรธาตุในรางกาย โดยกระตุนใหทอหนวยไต ตอมเหงื่อ ผนังลําไส

ดูดน้ํา และ Na+ เขาสูเสนเลือดและขับ K+ ออกจากทอหนวยไต
ฮอรโมนเพศ (Sex Hormone)
☺ มีบทบาทนอยเมื่อเทียบกับฮอรโมนเพศท่ีสรางจากอวัยวะสืบพันธุ
☺ หากอะครีนิลคอรเทกซสรางฮอรโมนเพศมากเกินปกติจะทําใหเปนหนุมสาวเร็วขึ้น เสียงหาว

มีขนตามรางกายมากกวาปกติ ผูหญิงบางคนมีหนวดเคราเกิดขึ้น
3.2 อะดรีนัลเมดัลลา (Adrenal Medulla)

    เปนเนื้อเยื่อช้ันในสุดของตอมหมวกไต เจริญมาจากเนื้อเยื่อ Ectoderm
 ผลิตฮอรโมนที่สําคัญ 2 ชนิด คือ

อะดรนีาลนิฮอรโมน (Adrenalin Hormone) หรอืเอพเินฟรนิฮอรโมน (Epinephrine Hormone)
☺ กระตุนการสลายไกลโคเจนจากตับและกลามเนื้อเปนกลูโคส ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น
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☺ กระตุนระบบประสาทสวนกลางใหตื่นตัว ตัดสินใจเร็วและมีความกลาขณะที่เปลี่ยนอารมณ
รุนแรง เชน โกรธ กลัว ตกใจ เปนตน

นอรอะดรีนาลินฮอรโมน (Noradrenalin Hormone) หรือนอรเอฟเนฟรินฮอรโมน
(Norepinephrine Hormone)

☺ หลั่งจากอะดรีนัลเมดัลลาและปลายประสาทของเสนประสาทซิมพาเทติก
☺ มหีนาท่ีคลายอะดรนีาลนิ เชน กระตุนการเตนของหวัใจและเพิม่ระดบักลโูคสในเลอืดโดยสลาย

ไกลโคเจน แตมีผลนอยกวาอะดรีนาลินมาก
4. ตอมไทรอยด (Thyroid Gland)

เปนตอมไรทอขนาดใหญท่ีสุด ลักษณะเปนพู 2 พู อยูสองขางคอหอย มีเย่ือบางๆ เรียกวา
“Isthmus” เช่ือมตอกันระหวาง 2 พู
 กลุมเซลลภายในตอมไทรอยด สรางฮอรโมนได 2 กลุม คือ

4.1 ไทรอกซิน (Thyroxin)
☺ ควบคุมอัตราเมทาบอลิซึมในการใชออกซิเจนสลายอาหารใหเกิดพลังงาน
☺ ควบคุมการเจริญเติบโตของรางกายโดยเฉพาะพัฒนาการของสมอง

 ☺ กระตุนเมทามอรโฟซิสของสตัวครึง่น้าํครึง่บก ทําใหลกูออดเปลีย่นเปนกบ (หากขาดฮอรโมนนี้
ลูกออดจะไมเปลี่ยนเปนกบ หากไดรับมากจะเปลี่ยนแปลงรูปรางเร็วขึ้นและกบมีขนาดเล็กกวาปกติ)

4.2 แคลซิโทนิน (Calcitonin)
☺ มีหนาท่ีลดระดับแคลเซียมในเลือด โดยดึงแคลเซียมสวนเกินไปสะสมในกระดูกทําใหกระดูก

หนาขึ้น
5. ตอมพาราไทรอยด (Parathyroid Gland)

สรางฮอรโมนพาราทอรโมน (Parathormone : PTH) ทําหนาท่ีรักษาสมดุลของแคลเซียม โดยดึง
Ca2+ และ -3

4PO  ออกจากกระดูกและเพ่ิมการดูดกลับ Ca2+ ท่ีทอหนวยไต
พาราทอรโมนจะทํางานตรงขามกับแคลซิโทนินเพ่ือควบคุมสมดุลของแคลเซียม ดังน้ี

แคลซิโทนิน
ดออกจากเลือ Ca ดึง 2+

ดูกสะสมท่ีกระ Ca2+

นอยลง Ca ลําไสดูด 2+

ในเลือดต่ํา Ca ระดับ 2+ พาราทอรโมน

ในเลือดต่ํา Caระดับ 2+

ดออกจากเลือ Caดึง 2+

ดูกสะสมที่กระ Ca2+

นอยลง Ca ลําไสดูด 2+
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6. อวัยวะสืบพันธุ (Gonad) สรางฮอรโมนเพศออกมาควบคุมลักษณะทางเพศ ดังน้ี
6.1 อัณฑะ (Testis)

กลุมเซลลเรียกวา “เลยดิกเซลล (Leydig’s Cell)” ซ่ึงแทรกอยูระหวางหลอดสรางอสุจิ
จะสรางฮอรโมนเพศชาย เรยีกวา “แอนโดรเจน (Androgen)” ซ่ึงมหีลายชนดิ เชน เทสโทสเตอโรน (Testosterone)
แอนโดรสทีนไดโอน (Androstenedione) ดีไฮโดรเอพิแอนโดรสเตอโรน (Dehydroepiandrosterone)

ฮอรโมนเพศชายมีหนาท่ีควบคุมลักษณะเพศขั้นท่ีสอง (Secondary Sexual Characteristic)
ของเพศชาย เชน เสียงแตกหาว นมขึ้นพาน ลูกกระเดือกแหลม มีหนวดเครา มีขนบริเวณรักแร หนาอก หนาแขง
และอวัยวะเพศ กระดูกหัวไหลกวาง กลามเนื้อแขนขาแข็งแรง เปนตน

6.2 รังไข (Ovary)
กลุมเซลล เรยีกวา “ฟอลลคิลูาร เซลล (Follicular Cell)” ในรงัไข จะสรางฮอรโมนเพศหญิง

เรียกวา “อีสโทรเจน (Estrogen)” มีหนาท่ีดังน้ี
☺ ควบคุมลักษณะเพศขั้นท่ีสองของเพศหญิง เชน  มีเสียงแหลม สะโพกผาย เตานมและ

อวัยวะสืบพันธุขยายใหญ มีขนบริเวณรักแรและอวัยวะเพศ
☺ รวมกับฮอรโมนโพรเจสเทอโรนกระตุนการเจริญของตอมน้ํานม ควบคุมการมีประจําเดือน
☺ รวมกับฮอรโมนออกซีโทซิน กระตุนการบีบตัวของมดลูกขณะคลอดบุตร
คอรปสลูเทียม (Corpus Luteum) ท่ีเปลี่ยนแปลงมาจากกราเฟยนฟอลลิเคิลภายในรังไข จะ

สรางฮอรโมนโพรเจสเทอโรน (Progesterone) มีหนาท่ีดังน้ี
☺ รวมกับอีสโทรเจนกระตุนการเจริญของเยื่อบุผนังมดลูก เตรียมรับการฝงตัวของเอมบริโอ
☺ การกินสารสงัเคราะห ซ่ึงเรยีกวา “โพรเจสทนิ (Progestin)” จะยบัยัง้การหลัง่ฮอรโมน-

โกนาโด โทรฟนจากตอมใตสมองไดดี จึงชวยยับยั้งการตกไขได
7. ฟโรโมน (Pheromone) เปนสารเคมีท่ีสัตวหลั่งออกมาภายนอกรางกายแลวทําใหสัตวตัวอื่น ท่ีเปน

ชนิดเดียวกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือสรีระของรางกายได แบงออกเปนกลุม คือ
7.1 รีลีสเซอรฟโรโมน (Releaser Pheromone)

สารดึงดูดเพศตรงขาม (Sex Attractant) พบในผีเสื้อกลางคืนบางชนิด ชะมด สรางสารดึง
ดูดเพศตรงขามมาผสมพันธุได

สารนําทาง (Trail Substance) พบในมด ชวยใหเดินทางไปบริเวณตางๆ และกลับรังไดโดย
ไมหลงทาง

สารเตือนเหตุ (Alarm Substance) พบในมด เมื่อตายจะหลั่งสารออกมากระตุนใหตัวอื่นชวย
กันขนไปทิ้งนอกรัง

7.2 ไพรเมอรฟโรโมน (Primer Pheromone)
หลั่งออกมาทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
พบในแมลงสังคมพวกมด ปลวก ผ้ึง เชน ผ้ึงราชินี จะหลั่งสาร Queen Substance ออกมา

ใหผ้ึงงานกินทําใหเปนหมัน
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แบบทดสอบ

1. ขอใดถูกตองเก่ียวกับฮอรโมน
ก. ฮอรโมนทุกชนิดในรางกายสรางจากตอมไรทอ
ข. ADH จากตอมใตสมองมีผลไปเพ่ิมการดูดนํ้ากลับจากทอหนวยไต
ค. อะดรีนาลีนและนอรอะดรีนาลีนสรางจากตอมตางชนิดกัน

1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข. 3) ขอ ข. และ ค. 4) ถูกตองทุกขอ
2. ตอมหมวกไต ตับ และไอสเลตอฟแลงเกอรฮานสของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมทําหนาท่ีรวมกันในเรื่องใด

1) กํา.จัดยูเรียและกรดยูริก 2) ควบคุมปริมาณน้ําตาลในเลือด
3) ควบคุมปริมาณไขมันในเลือด 4) ควบคุมปริมาณโปรตีนในเลือด

3. เมื่อนําปสสาวะของนางมะลิมาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกตแลวนําไปตมจนเดือดไดตะกอนสีแดงอิฐ  
แสดงวานางมะลิขาดฮอรโมนชนิดใด
1) กลูคากอน 2) แอนติไดยูเรติฮอรโมน
3) โพรเจสเทอโรน 4) อินซูลิน

4. อวัยวะ ก หลั่งฮอรโมน ข มากกวาปกติ สงผลใหการดูดกลับของแคลเซียมท่ีไตลดลง ขอใดหมายถึง ก และ
ข ตามลําดับ
1) ตอมไทรอยดและไทรอกซิน 2) ตอมพาราไทรอยดและพาราทอรโมน
3) ตอมไทรอยดและแคลซิโทนิน 4) ตอมพาราไทรอยดและแคลซิโทนิน

5. หลังการปฏิสนธิ การขาดฮอรโมนใดท่ีมีผลใหเย่ือบุผนังมดลูกเจริญผิดปกติไมเหมาะสําหรับใหเอ็มบริโอฝงตัว
1) FSH 2) LH 3) Estrogen 4) Progesterone

เฉลย

1. 2) 2. 2) 3. 4) 4. 3) 5. 4)
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พฤติกรรมสัตว

พฤติกรรม (Behavior) เปนปฏิกิริยาท่ีสิ่งมีชีวิตแสดงออกมา เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ-
แวดลอมท้ังภายนอกและภายในของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ

กลไกการเกิดพฤติกรรม มีลําดับขั้นดังแผนภาพ

ส่ิงเรา หนวยรับความรูสึก ระบบประสาทสวนกลาง หนวยปฏิบัติงาน

พฤติกรรม

พฤติกรรมที่มีมาแตกําเนิด (Inherited Behavior)
เปนพฤติกรรมแบบงายๆ ท่ีมีแบบแผนแนนอน และมีลักษณะเฉพาะในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันสามารถ

ถายทอดทางพันธุกรรมไดโดยไมตองเรียนรูกอน
พฤติกรรมท่ีตอบสนองตอสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเหมาะสมตอการดํารงชีวิต เรียกวา “โอเรียนเตชัน

(Orientation)” แบงออกเปน
1. พฤติกรรมแบบไคนีซีส (Kinesis)
☺ เปนการเคลื่อนท่ีเขาหาหรือหนีสิ่งเรา โดยไมมีทิศทางแนนอน
☺ พบในพวกโพรทิสตหรือสัตวช้ันต่ําท่ียังไมมีระบบประสาทเจริญดีพอ
ตัวอยางเชน

- การเคลื่อนท่ีเขาหาฟองแกส CO2 หรือบริเวณท่ีมีสภาพเปนกรดออนๆ ของพารามีเซียม
- การเคลื่อนท่ีหนีแสงสวางของอะมีบา
- การเคลื่อนท่ีของเหาไมในสภาพแวดลอมท่ีมีความช้ืนนอยๆ

2.  พฤติกรรมแบบแทกซิส (Taxis)
☺ เปนการเคลื่อนท่ีเขาหาหรือหนีสิ่งเราอยางมีทิศทางแนนอน เพราะมีหนวยรับความรูสึกเจริญดีพอ

สมควร
☺ พบในโพรทิสตและสัตวช้ันต่ําบางชนิด
ตัวอยางเชน

- การเคลื่อนท่ีเขาหาแสงสวางของยูกลีนา พลานาเรีย แมลงเมา และเห็บบางชนิด
- การเคลื่อนท่ีหนีแสงของหนอนแมลงวันและลูกนํ้ายุงลาย
- การบินเขาหาแหลงอาหารของคางคาวตามเสียงสะทอน

3. พฤติกรรมแบบรีเฟลกซ (Reflex)
☺ เปนการตอบสนองทันทีทันใดตอสิ่งเรา โดยไมตองรอคําสั่งจากสมอง มีแบบแผนการตอบสนองที่

แนนอนไมซับซอน
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☺ พบในสัตวท่ีมีระบบประสาทเจริญดีแลว
ตัวอยางเชน

- การชักเทาหนเีมือ่เหยยีบตะป ูการหดมอืหนไีฟ การกะพรบิตาเมือ่มฝุีน การไอจากเม่ือเกิดระคายเคอืง
- การหดตัวของหอยไปอยูในเปลือก

4. พฤติกรรมแบบรีเฟลกซตอเนื่อง (Chain Of Reflex)
☺ เปนพฤติกรรมท่ีมีมาแตกําเนิด แสดงออกไดโดยไมผานการเรียนรู มีแบบแผนที่แนนอนในสิ่งมีชีวิต

แตละชนิด จึงอาจเรียกวา “พฤติกรรมสัญชาติญาณ (Instinctive Behavior)”
☺ มีการตอบสนองโดยการแสดงออกตอเนื่องเปนลําดับ โดยพฤติกรรมรีเฟลกซท่ีเกิดกอนจะกระตุนให

เกิดพฤติกรรมตอไปตอเนื่องกันเปนลําดับ
☺ สวนใหญเปนพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับการสืบพันธุ การเล้ียงดูตัวออน การสรางท่ีอยูอาศัย การหา

อาหาร การอพยพ พบในพวกแมลง ปลา สัตวเลื้อยคลาน และนก
ตัวอยางเชน

- การสรางรังของนก
- การชักใยและการสรางปลอกหุมไขของแมงมุม
- การฟกไขและการเล้ียงลูกออนของไก
- การดูดนมของเด็กออน
- การกล้ิงไขเขารังของหานเกรยแลค

พฤติกรรมทีเ่กดิจากการรบัรู (Learning Behavior) เกิดจากประสบการณตัง้แตแรกเกิดจนถงึตวัเตม็วยั
ทําใหมีการแสดงออกที่ซับซอนและมีประสิทธิภาพ มีหลายรูปแบบ คือ

1. พฤติกรรมแบบแฮบบิชูเอชัน (Habituation)
เปนพฤติกรรมของสัตวท่ีลดปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราท่ีไมเปนอันตรายทั้งๆ ท่ีสิ่งเรายังคงกระตุนอยู

พบในสัตวท่ีมีระบบประสาทเจริญดีซ่ึงสามารถจดจําสิ่งเราท่ีมากระตุนและแยกไดวาสิ่งเราใดมีอันตรายหรือไม   
ตัวอยางเชน

สุนัขจะเหาและหอน หรือตกใจเมื่อไดยินเสียงเครื่องบินในครั้งแรก ตอมาเมื่อไดยินซํ้าๆ จนเคยชินก็
ไมตอบสนองอีกเพราะไมมีผลตอตัวเอง

ลูกนกจะตกใจกลัวทุกสิ่งท่ีผานเหนือหัวจึงหมอบลง ตอมาจึงเรียนรูท่ีจะหมอบเฉพาะศัตรู เชน
เหยี่ยว แตถาเปนนกชนิดอื่นท่ีไมเปนอันตรายหรือใบไมหลนลงมาก็จะไมมีปฏิกิริยาตอบสนอง

นกจะตกใจบินหนีเมื่อเห็นหุนไลกาเคลื่อนไหวในครั้งแรกๆ ตอมาก็ไมมีปฏิกิริยาตอบสนองเพราะ
เรียนรูวาไมมีอันตราย

2. พฤติกรรมแบบฝงใจ (Imprinting Behavior)
เปนพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ในชวงเวลาสัน้ๆ เพ่ือตอบสนองตอสิง่เราท่ีประสบเปนครัง้แรกของชีวติ ความฝงใจท่ี

เกิดขึ้นอาจจดจําไปตลอดชีวิตหรือฝงใจเพียงระยะหนึ่งก็ได ตัวอยางเชน
การเดินตามวัตถุท่ีเคลื่อนไหวและมีเสียงไดจากการมองเห็นครั้งแรกของลูกเปด ไก หรือหาน หลัง

ฟกออกจากไข
การวางไขท่ีดอกหรือผลไมท่ียังออนของแมลงวันทอง หรือแมลงหวี่
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3. พฤติกรรมแบบลองผิดลองถูก (Trial And Error)
เปนพฤตกิรรมท่ีเรยีนรูจากการไดทดลองทําดกูอน แลวเลอืกตอบสนองตอสิง่เราท่ีเกิดผลด ี และหลกีเลีย่ง

การตอบสนองตอสิ่งเราท่ีเกิดผลเสียหรือเกิดอันตราย ตัวอยางเชน
การเคลื่อนท่ีของไสเดือนดินในกลองรูปตัว T หลังการทดลองซํ้าๆ ประมาณ 200 ครั้ง ไสเดือนดิน

จึงเลือกทางที่ถูกตอง คือ ทางท่ีมืดและช้ืน ถึง 90% ในขณะที่กอนฝก การเลือกทางที่เหมาะสมของไสเดือนดิน
ถูกตองเพียงประมาณ 50% เทาน้ัน

4. พฤติกรรมแบบมีเง่ือนไข (Conditioning)
เปนพฤตกิรรมท่ีเรยีนรูจากการตอบสนองสิง่เราแทและสิง่เราทีเ่ปนเง่ือนไขรวมกัน และเมือ่กระตุนโดย

สิ่งเราท่ีเปนเงื่อนไขเพียงอยางเดียวก็สามารถแสดงพฤติกรรมเชนเดิมได  ตัวอยางเชน
สุนัข + อาหาร (สิ่งเราแท) → นํ้าลายไหล
สุนัข + อาหาร + เสียงกระดิ่ง (สิ่งเราท่ีเปนเงื่อนไข) → นํ้าลายไหล
สุนัข + เสียงกระดิ่ง → นํ้าลายไหล

5. พฤติกรรมแบบใชเหตุผล (Reasoning)
เปนพฤติกรรมการเรียนรูขั้นสูงสุด โดยการนําประสบการณในอดีตมารวมเปนประสบการณใหม

เพ่ือแกปญหาเฉพาะหนาหรือแกปญหาในสถานการณใหม
พฤติกรรมแบบนี้ไมพบในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง สวนสัตวมีกระดูกสันหลังเห็นไดชัดในคนและลิง

เทาน้ัน ตัวอยางเชน
- ลิงชิมแปนซี ใชกลองมาวางซอนกันเพ่ือใหสามารถหยิบกลวยในท่ีสูงๆ ได
- เด็กสามารถเดินออมรั้วหรือไขกุญแจออกมาหยิบอาหารนอกรั้วได

พฤติกรรมทางสังคม เปนการสงสัญญาณใหสัตวชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันแสดงพฤติกรรมออกมา
ทําใหสัตวในสังคมน้ันดํารงชีวิตอยูเปนระบบได ตัวอยางเชน

การสื่อสารดวยทาทาง (Visual Communication)
- การขยับปกขึ้นลงและถูขาตัวเองของแมลงวันเพศผู เพ่ือเก้ียวพาราสีกอนจะผสมพันธุ
- การราํแพนอวดหางของนกยงูเพศผูหรอืการเตนราํสายตวัไปมาของนกกระเรยีน เพ่ือเก้ียวพาราสเีพศเมยี
- การเตนรําของผ้ึงเพ่ือบอกแหลงอาหาร โดยพบวา

เตนแบบวงกลม เริม่เตนตามเข็มนาฬกิาและทวนเขม็นาฬกิา แสดงวาอาหารอยูใกลๆ  หางรงัไมเกิน 70 เมตร
เตนแบบเลขแปดหรอืเตนสายทอง (Waggle Dance) เริม่เตนตามเข็มนาฬกิาในวงแรกและทวนเขม็นาฬกิา

ในวงท่ีสองแสดงวาอาหารอยูไกลจากรังมากกวา 70 เมตร
การสื่อสารดวยเสียง (Sound Communication)
- การใชเสียงรองของกบตัวผู  ชะนีตัวเมีย กระตุนใหเพศตรงขามไดยินเพ่ือการผสมพันธุ
- การใชเสียงสะทอนกลับของคางคาวเพ่ือหาแหลงอาหาร
การสื่อสารดวยการสัมผัส (Tactile Communication)
พบในสัตวช้ันสูงเปนสวนใหญ แสดงถึงความเปนมิตร ความออนนอม และมีผลตอพัฒนาการทางอารมณ

ตัวอยางเชน
- สุนัขเลียปากสุนัขตัวอื่นท่ีเหนือกวา
- ลิงชิมแปนซีย่ืนมือใหตัวอื่นท่ีมีอํานาจเหนือกวาจับในลักษณะหงายมือ
- ลูกนกนางนวลใชจงอยปากจิกท่ีจงอยปากแม เพ่ือใหแมคายอาหารออกมา
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แบบทดสอบ

1. จากการสังเกตพบวาในชวง 2-3 สปัดาหกอน เมือ่เปดไฟแลวใหอาหารแกปลาทีเ่ลีย้งในตู พบวาปลาจะวายน้าํ
ขึ้นมายังผิวนํ้าเสมอ ตอมาเมื่อเปดไฟ ปลาจะรีบวายขึ้นมายังผิวนํ้าทันทีท้ังๆ  ท่ียังไมไดใหอาหารแกปลา
แสดงวาปลามีพฤติกรรมแบบใด
1) การเรียนรูแบบเคยชิน 2) การเรียนรูแบบมีเงื่อนไข
3) การเรียนรูแบบฝงใจ 4) การเรียนรูแบบใชเหตุผล

2. แมนกจะกมๆ เงยๆ ปอนอาหารใสปากลูกนกท่ีอาปากกวางๆ จนกวาอาหารท่ีนํามาจะหมด จัดเปนพฤติกรรม
แบบใด
1) การฝงใจโดยมีลูกนกกระตุนในระยะวิกฤต
2) การมีเงื่อนไขโดยมีปากลูกนกท่ีอากวาง เปนตัวกระตุนท่ีมีเงื่อนไข
3) การเรียนรูแบบแฮบบิซูเอชัน
4) รีเฟลกซตอเนื่องโดยมีปากลูกนกท่ีอากวางเปนตัวกระตุน

3. พฤติกรรมของสัตวในขอใดจัดเปนพฤติกรรมแบบแทกซิส
ก. แมงเมาบินเขากองไฟ ข. คางคาวบินเขาหาแหลงอาหารตามเสียงสะทอน
ค. การหดตัวของหอยทากเขาไปอยูในเปลือก

1).  ขอ ก. และ ข. 2. ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ก. และ ค. 4. ถูกตองทุกขอ
4. การชักใยและการสรางปลอกหุมไขของแมงมุม จัดเปนพฤติกรรมแบบใด

1. การเรียนรูแบบแฮบบิชูเอชัน 2) การเรียนรูแบบลองผิดลองถูก
3) การเรียนรูแบบฝงใจ 4) พฤติกรรมแบบรีเฟลกซตอเนื่อง

5. ขอใดจัดเปนพฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior)
ก. การส่ือสารดวยทาทาง ข. การส่ือสารดวยเสียง
ค. การเรียนรู ง. การส่ือสารดวยการสัมผัส

1) ขอ ก., ข. และ ค. 2) ขอ ข., ค. และ ง. 3) ขอ ก., ค. และ ง. 4) ขอ ก., ข. และ ง.

เฉลย

1. 2) 2. 4) 3. 1) 4. 4) 5. 4)
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การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว

การสืบพันธุ (Reproduction) เปนสมบัติท่ีพบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เพราะสิ่งมีชีวิตตองมีการสรางชีวิตใหม
ท่ีมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนบรรพบุรุษเพ่ือใหสามารถดํารงเผาพันธุตอไปได

1. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Asexual Reproduction) เปนการสรางชีวิตใหมโดยการแบงเซลล
แบบไมโทซิสทําใหมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนเดิมทุกประการมีหลายวิธีดังน้ี

การแบงออกเปน 2 สวน (Binary Fission) พบในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน Amoeba,
Paramecium, Euglena, Protococcus ฯลฯ

การแตกหนอ (Budding) พบในยีสต (Yeast) และไฮดรา (Hydra)
การสรางสปอร (Sporuiation) พบในเห็ด, รา, มอส, เฟน และสาหรายบางชนิด
การงอกใหม (Regeneration) พบในพลานาเรีย และดาวทะเล
การสรางสโตลอน (Stolon) พบในสตรอเบอรี, บัว, หญา และเศรษฐีเรือนนอก ฯลฯ

2. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) เปนการสรางชีวิตใหมโดยมีการปฏิสนธิ
ระหวางเซลลสืบพันธุเพศผู คือ อสุจิ (Sperm) กับเซลลสืบพันธุเพศเมีย คือ ไข (Egg) ทําใหลักษณะพันธุกรรม
แปรผันไปจากเดิม

การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว
สัตวบางชนิดมีสองเพศในตัวเดียวกัน (Hermaphrodite) แตมีการปฏิสนธิขามตัวกัน เชน พยาธิใบไม,

ไสเดือนดิน, ไฮดรา, พลานาเรีย สําหรับพยาธิตัวตืดมี 2 เพศในปลองเดียวกัน
สตัวท่ีมเีพศแยกกนั (Dioecious) เปนเพศผูและเพศเมยี เชน หนอนตวักลม หมกึ กุง และสตัวมกีระดกูสนัหลงั

โดยทั่วไป
การปฏิสนธิ มี 2 แบบ คือ
1. การปฏิสนธิภายนอก (External Fertilization) พบในสัตวนํ้า ออกลูกเปนไข เรียกวา “Oviparous”
2. การปฏิสนธิภายใน (Internal Fertilization) พบในสัตวบกและสัตวนํ้ามักออกลูกเปนตัว

- ถาเอมบริโอเจริญโดยอาศัยอาหารจากแม เรียกวา “Viviparous”
- ถาเอมบริโอเจริญโดยอาศัยอาหารที่สะสมในไข เรียกวา “Ovoviviparous”

การผสมเทียม (Artificial Insemination) หมายถึง การทําใหเกิดการปฏิสนธิโดยไมมีเพศสัมพันธตาม
ธรรมชาติ มีขั้นตอนดังน้ี

การรีดนํ้าเช้ือ การตรวจคณุภาพ เกบ็รักษานํ้าเช้ือ
- 20-25°C นาน 1-4 วัน
- 4-5°C นานเปนเดือน
- -196°C (N2 เหลว) นานเปนป

การฉีดนํ้าเชือ้
ในระยะท่ีตัวเมียเปนสัด
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การถายฝากตัวออน (Embryo Transfer) นิยมใชขยายพันธุสัตวท่ีออกลูกนอยๆ มีขั้นตอนดังน้ี

แมพันธุดี (ตัวให)
ฮอรโมนเรง
ใหตกไขมากๆ

ไข นํ้าเชือ้ พอพันธุดี

ปฏิสนธิ

ตัวออนอาย ุ7-8 วัน

แมพันธุพ้ืนเมือง (ตัวรับ)

ฮอรโมนกระตุนการเปนสัด

ลางตัวออนมาฝากไว

การสืบพันธุของมนุษย
กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุ

Primordial Germ Cell

2nSpermatogonium 2n Oogonium 2n

Primary Spermatocyte 2n

Secondary Spermatocyte n

Spermatid n

Meiosis I

Meiosis II

Spermatozoa (Sperm) n

Primary Oocyte 2n

Secondary Oocyte n

Meiosis I

Polar Body

Egg n Polar Body n

Meiosis II

สลายตัว
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ระบบสืบพันธุเพศชาย

ระบบสืบพันธุเพศชาย

อัณฑะ (Testis) ประกอบดวย
1. ถุงอัณฑะ (Scrotum) หุมอัณฑะและควบคุมอุณหภูมิใหสม่ําเสมอ (32-34°C)
2. หลอดสรางอสจุ ิ(Seminiferous Tubules) ภายในม ีPrimordial Germ Cell  ซ่ึงจะเจรญิเปลีย่นแปลง

ไปเปนอสุจิ
3. หลอดเก็บอสุจิ (Epididymis) เปนแหลงเก็บอสุจิกอนเขาสูทอนําอสุจิ
4. เซลลอินเตอรสติเชียล (Interstitial Cell) แทรกอยูระหวางหลอดสรางอสุจิมีหนาท่ีสรางฮอรโมน

เพศชาย คือ เทสโทสเทอโรน (Testosterone)
ทอนําอสุจิ (Vas Defferens) เปนทอนําอสุจิผานไปยังทอปสสาวะ
ตอมสรางนํ้าเลี้ยงอสุจิ (Seminal Vesicle) สรางนํ้าหลอเลี้ยงและอาหารใหอสุจิ คือ นํ้าตาล

ฟรุกโทส
ตอมลูกหมาก (Prostate Gland) ผลิตเบสออนๆ ปองกันอันตรายจากภาวะเปนกรดในทอปสสาวะ

ตอมนี้มักมีขนาดใหญขึ้นเมื่อเพศชายมีอายุมาก



วิทยาศาสตร ชีววิทยา (154) ________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

ตอมคาวเปอร (Cowper’s Gland) ผลิตของเหลวใสและเหนียวชวยหลอลื่น
ทอฉีดอสุจิ (Ejaculatory Duct) ชวยบีบตัวฉีดนํ้าอสุจิผานทอปสสาวะเมื่อไดรับการกระตุนทางเพศ
ทอปสสาวะ (Urethra) เปนทออยูภายในองคชาต (Penis) เปนทางผานของนํ้าปสสาวะและน้ําอสุจิ

รูหรือไม
นํ้าอสุจิ (Semen) ประกอบดวยฟรุกโทส จากตอมสรางนํ้าเลี้ยงอสุจิ   เบส จากตอมลูกหมาก, สารหลอลื่น

จากตอมคาวเปอร และอสุจิ
ชายปกติหลั่งนํ้าอสุจิประมาณ 2-7 cm3 มีอสุจิประมาณ 300-500 ลานตัว (1 cm3 มีอสุจิ 70 ลานตัว

หากนอยกวา 30 ลานตัว มักจะเปนหมัน)
อสุจิมีชีวิตอยูในหลอดเก็บอสุจิหรือหลอดนําอสุจิได 40 วัน แตในปกมดลูกมีชีวิตเพียง 2 วันเทาน้ัน
อสุจิ ประกอบดวย 3 สวนคือ
- สวนหัว (Head) เปนนิวเคลียส สวนหนาสุดเปนถุงบรรจุเอนไซมสําหรับยอยสลายเยื่อหุมเซลลไข
- สวนกลาง (Middle Piece) มีไมโทคอนเดรียมากเปนแหลงพลังงานสําหรับเซลล
- สวนหาง (Tail) มีแฟลเจลลัมใชในการเคลื่อนท่ีของอสุจิ

การสรางสเปรม
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ระบบสืบพันธุเพศหญิง

ระบบสืบพันธุเพศหญิง
รังไข (Ovary) ภายในมี Primary Oocyte ประมาณ 2 ลานเซลลตั้งแตแรกเกิด  เมื่อถึงวัยหนุมสาว

จะมีเพียงประมาณ 400 เซลล เทาน้ันท่ีเจริญเปนไขซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงเปนขั้นๆ ดังแผนภาพ

ฟอลลิเคิล
(Follicle)

ฮอรโมน FSH

จากตอมใตสมอง
ฟอลลิเคิลเจริญข้ึน กราเฟยน ฟอลลิเคิล

ฮอรโมนเพศหญงิ
(Estrogen)

เกิดเน้ือเย่ือสีเหลือง
(Corpus Luteum)

ฮอรโมนโพรเจสเทอโรน
(Progesterone)

เกิดเน้ือเย่ือสีขาว
(Corpus Albicans)

เกิดการตกไข
(Ovulation)

ไข (ระยะ Secondary Oocyte)

เอมบริโอ
(Embryo)

กระตุนผนังมดลูกช้ันใน
เตรียมรับการต้ังครรภ

เย่ือบุมดลูกสลายตัว ประจําเดือน
(Mentruation)

ฝงตัวภายใน

วันที่ 7
ไซโกต

(Zygote)
ปฏิสนธิ

(Fertilization)
ทอนําไข (Oviduct)

อสุจิ (Sperm)

เพศสัมพันธ

ฮอรโมน LH
จากตอมใตสมอง

ไมเกิดการปฏิสนธิ

ไมเกิดการปฏิสนธิ
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ฮอรโมนเพศหญิง คือ เอสโทรเจน (Estrogen) สรางจากกลุมเซลล Theca Interna ท่ีอยูรอบๆ
Primary Follicle มีหนาท่ีควบคุมลักษณะขั้นท่ีสองของเพศหญิง เชน การมีเตานม  เสียงแหลมเล็ก สะโพกผาย
ผิวบางออนนุม มีขนท่ีอวัยวะสืบพันธุ และรักแร เปนตน

การสรางไข

การตกไขครั้งแรกเกิดหลังจากเด็กสาวเริ่มมีประจําเดือน และจะเกิดตอไปจนถึงวัยหมดประจําเดือน
(Menopause) ชวงอายุประมาณ 45-50 ป

มดลูก (Uterus) มีเน้ือเยื่อ 3 ช้ัน ช้ันในสุด (Endometrium) มีลักษณะคลายฟองน้ําเปนช้ันท่ีมีการ
สรางรก (Placenta) สําหรับแลกเปลี่ยนแกสและสงอาหารใหเอมบริโอขณะตั้งครรภ

รอบประจําเดือนของเพศหญิง (Menstrual Cycle) แบงเปนระยะ ดังน้ี

ระยะกอนตกไข
(Follicle Stage)

ระยะตกไข
(Ovulation)

ระยะมีประจําเดือน
(Mentruation Flow Stage)

ระยะหลังตกไข
(Corpus Luteum Stage)

13-15 วัน

13-15 วัน
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รอบประจําเดือน

การปฏิสนธิเกิดขึ้นจากการท่ีสวนหัวของอสุจิหลั่งเอนไซมสลายสารเคลือบเซลลไข ทําใหอสุจิเจาะลงไป
ถึงเย่ือหุมเซลลไข Secondary Oocyte จึงแบงเซลลแบบ Meiosis II กลายเปนไข (Egg) ผสมกับนิวเคลียสของ
อสุจิกลายเปนไซโกต และแบงเซลลกลายเปนเอมบริโอเคลื่อนท่ีไปฝงตัวท่ีผนังมดลูกช้ันใน เกิดการตั้งครรภ
(Pregnancy)

ระดับฮอรโมน FSH, LH และเอสโทรเจน จะเพ่ิมขึ้นจนสูงสุดในวันตกไข จากน้ันจึงคอยลดปริมาณลง
ในขณะที่โพรเจสเทอโรนจะเพิ่มขึ้นหลังจากมีการตกไขแลว ระหวางตั้งครรภโพรเจสเทอโรน จะมีระดับสูงกวาเอส-
โทรเจนจนกระทั่งถึงกําหนดคลอด ระดับโพรเจสเทอโรนจะลดลง ในขณะที่เอสโทรเจนจะรวมกับออกซีโทซิน
(Oxytocin) จากตอมใตสมอง กระตุนใหกลามเน้ือมดลูกหดตัวทําใหเกิดการคลอดทารกออกมา

การคุมกําเนิด (Contraception) หมายถึง การปองกันมิใหเกิดการตั้งครรภ มีหลายวิธี คือ
ก. ปองกันการฝงตัวของเอมบริโอ
ข. ปองกันไมใหอสุจิเคลื่อนท่ีเขาไปผสมกับไข
ค. ปองกันไมใหไขสุกและยับยั้งการตกไข
การเจริญเติบโต เกิดจาก

การเพ่ิมจํานวนเซลล (Cell Multiplication)
การขยายขนาดเซลล (Cell Expansion) โดยการเพ่ิมปริมาณ Protoplasm ซ่ึงเรียกวา

“Assimilation”
การแปรสภาพเซลล (Differentiation)
การรักษาสภาพเดิม (Maintenance)
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การวัดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต มีหลายวิธี เชน
การวัดมวลหรือน้ําหนัก นิยมใชกันมากเพราะวัดงาย สะดวก แตอาจไมตรงกับความเปนจริง เน่ืองจาก

มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของเหลวในรางกาย
การวัดนํ้าหนักแหง เปนวิธีท่ีใกลความจริงท่ีสุด เพราะวัดนํ้าหนักท่ีเกิดจากการเจริญเติบโตโดยการขจัด

ความช้ืนออกจนหมด แตมีขั้นตอนยุงยาก จึงมักใชวิธีสุมตัวอยางเปนตัวแทนของสิ่งมีชีวิตท้ังหมด
การวัดความสูง นิยมใชเพราะสะดวกและงาย แตไมสามารถใชกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได
การนับจํานวนเซลล เหมาะสําหรับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ เชน สาหราย เปนตน

เราอาจใชวิธีวัดแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับชนิดของสิ่งมีชีวิตก็ได เชน วัดความหนา วัดปริมาตร
วัดเสนรอบวง นับจํานวนใบหรือก่ิง เปนตน

กราฟแสดงอตัราการเจรญิเตบิโตของสิง่มชีีวติ โดยทัว่ไปมลีกัษณะเปนเสนโคงรปูตวั S เรยีกวา “Sigmoid
Curve” หรือ “S-Shape Curve” ซ่ึงแบงเปน 3 ระยะ คือ

A ระยะเริ่มตน มีการเจริญเติบโตอยางชาๆ

B ระยะที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว

C ระยะคงที่ เพราะมีการเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว
สําหรับมนุษยมีแบบแผนการเจริญเติบโตของอวัยวะแตกตางกัน คือ
1. สมองมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในชวง 5 ปแรก
2. อวัยวะสืบพันธุ มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดหลังจากอายุ 12 ปขึ้นไป
3. เมื่อโตเต็มวัย การเจริญเติบโตจะคงท่ี (20 ป)
(แตอวัยวะบางสวนยังคงมีการแบงเซลลตลอดชีวิต เชน ไขกระดูก, เซลลผิวหนัง, กลุมเซลลในอัณฑะและ

รังไข เปนตน สวนพืชพบในกลุมเซลลบริเวณปลายยอด ปลายกิ่ง และปลายราก)

การเจริญเติบโตของสัตว
การเจริญเติบโตในระยะเอมบริโอ เริ่มจากอสุจิปฏิสนธิกับไขกลายเปนไซโกต (Zygote) ซ่ึงจะมีการเปลี่ยน-

แปลงเปนระยะตางๆ ดังน้ี
ระยะคลีเวจ (Cleavage)

ไซโกตแบงเซลลอยางรวดเรว็เปนเซลลใหมขนาดเล็กลงตดิกันเปนกระจุกคลายนอยหนา เรยีกวา “Morula”
แบบแผนการแบงเซลลในระยะคลีเวจแตกตางกัน ขึ้นกับปริมาณและการกระจายตัวของไขแดงภายใน

เซลลไขของสัตวแตละชนิด ดังน้ี
1. Holoblastic Type หมายถึง การแบงเซลลไขตลอดท้ังเซลลมี 2 รูปแบบ คือ

- Equal Holoblastic Type : เซลลท่ีแบงแลวมีขนาดเทากันทุกเซลล พบในไขประเภท Isolecthal
Egg (มีไขแดงนอยมากหรือเกือบไมมีเลย) เชน ไขเมนทะเล ดาวทะเล แอมฟออกซัส ปลาปากกลม สัตวเลี้ยงลูก
ดวยน้ํานมรวมท้ังมนุษย

- Unequal Holoblastic Type : เซลลท่ีแบงแลวดาน Animal Pole มีจํานวนมากและขนาดเล็ก
เรียกวา “Micromere” เซลลดาน Vegetal Pole มีจํานวนนอยและขนาดใหญ เรียกวา “Macromere” พบใน
ไขประเภท Mesolecithal Egg (มีไขแดงปานกลางกระจายทั่วเซลลแตไมสม่ําเสมอ) เชน ไขปลากระดูกแข็ง
ไขสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า

นํ้าหนัก

เวลา
A

B

C



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ________________________ วิทยาศาสตร ชีววิทยา (159)
2008

2. Meroblastic Type หมายถึง การแบงเซลลไขไมตลอดท้ังเซลล มี 2 รูปแบบ คือ
- Discoidal Meroblastic Type : มีการแบงเซลลเฉพาะบริเวณ Animal Pole เทาน้ัน พบในไข

ประเภท Telolecithal Egg (มีไขแดงมาก) เชน ไขปลากระดูกออน สัตวปก สัตวเลื้อยคลาน
- Peripheral Meroblastic Type : มีการแบงเซลลเฉพาะบริเวณผิวรอบไขแดง ซ่ึงอยูตรงกลาง

เทาน้ัน พบในไขประเภท Centrolecithal Egg (มีไขแดงอยูกลางเซลล) เชน ไขแมลง
ระยะบลาสตูลา (Blastula)

มีการเคลื่อนท่ีของกลุมเซลลช้ันในของ Morula มาเรียงตัวรอบนอกจึงเกิดชองวางขางใน เรียกวา
“Blastocoel”  สวนเซลลท่ีเรยีงตวักันรอบนอก เรยีกวา “Blastomere” เรยีกกระบวนการน้ีวา “Blastulation”

Blastomere ของดาวทะเล เมนทะเล มีช้ันเดียว จึงเรียกวา “Blastoderm”
Blastulation ของไขไก นก หรอืสตัวเลือ้ยคลานเกดิตรง Germinal Disc มลีกัษณะเปนแผน จึงเรยีกวา

“Blastodisc”
ระยะแกสตรูลา (Gastrula)

มีการสรางเน้ือเยื่อ 3 ช้ัน คือ เน้ือเยื่อช้ันนอก (Ectoderm) เน้ือเยื่อช้ันกลาง (Mesoderm) และ
เน้ือเยื่อช้ันใน (Endoderm) เรียกกระบวนการน้ีวา “Gastrulation”

เน้ือเยื่ออาจบุมเขาไปขางในเกิดชองวางขึ้นใหม เรียกวา “Gastrocoel” หรือ “Archenteron” พบ
ในไขพวก Isolecithal Egg

การเกิดอวัยวะและรูปรางของเอมบริโอ (Organogenesis และ Morphogenesis)
เน้ือเยื่อมีการจัดเรียงตัวและจับกลุมกันเจริญเปนอวัยวะตางๆ และประสานงานกันเปนรูปรางท่ีมีแบบแผน

เฉพาะตัวตามชนิดของสิ่งมีชีวิตดังน้ี
Ectoderm เจริญเปน สมองและระบบประสาท ผิวหนังและระบบปกคลุมรางกาย (ผม ขน เล็บ เขา)
Mesoderm เจริญเปน ระบบกลามเนื้อ, ระบบสืบพันธุ  ระบบขับถาย, ระบบเลือด, ระบบโครงกระดูก
Endoderm เจริญเปน ระบบยอยอาหาร, ระบบหายใจ

การเจริญเติบโตของแมลง มีการเปลี่ยนแปลงรูปราง พฤติกรรมและการดํารงชีวิตแตกตางกันอยางเดนชัด
เรียกวา “เมทามอรโฟซิส (Metamorphosis)” แบงออกเปน 4 รูปแบบ คือ

1. Ametabola หรือ Without Metamorphosis
ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางขณะเจริญเติบโต
พบในสัตวช้ันสูงและแมลงบางชนิด เชน แมลงสามงาม, แมลงหางดีด

2. Peurometabola  หรือ Gradual Metamorphosis
มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางทีละนอยๆ ในขณะเจริญเติบโต ตัวออนมีอวัยวะบางอยางไมครบ เรียกวา

“นิมพ (Nymph)”
พบในแมลงพวกตั๊กแตน แมลงสาบ จ้ิงหรีด เรือด เหา ไร ไก ปลวก จักจ่ัน เพลี้ย เปนตน

3. Hemimetabola หรือ Incomplete Metamorphosis
มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางเดนชัด ตัวออนอยูในน้ํา หายใจโดยใชเหงือก เรียกวา “ไนแอด (Naiad)”
พบในแมลงปอ ชีปะขาว



วิทยาศาสตร ชีววิทยา (160) ________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

4. Homometabola หรือ Complete Metamorphosis
 มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางอยางเดนชัดครบ 4 ขั้น
 พบในแมลงสวนใหญ เชน ผีเสื้อ ยุง แมลงวัน ดวง ผ้ึง ตอ แตน มด ไหม ฯลฯ

การเจริญเติบโตของมนุษย
หลังจากเกิดปฏิสนธิท่ีทอนําไขแลว ไซโกต (Zygote) ก็มีการแบงเซลลแบบ Holoblastic Type

เปลี่ยนเปน Morula และ Blastula ตามลําดับ
หลังปฏิสนธิ 5 วัน เอมบริโอระยะ Blastula มีลักษณะเปนถุงเรียกวา “Blastocyst” (ประกอบดวย

กลุมเซลลรอบนอกหรอื Trophoblast และกลุมเซลลภายใน หรอื Inner Cell Mass) จะฝงตวัท่ีผนังมดลูกในวนัท่ี 7
หากในชวงตั้งครรภ 2 เดือนแรก ไดรับสิ่งแปลกปลอมอาจทําใหทารกผิดปกติไดดังน้ี
ยากลอมประสาทพวก Thalidomide : ทําใหแขนและขาไมเจริญ
แอลกอฮอล : ทําใหอวัยวะผิดปกติและแทงได
หัดเยอรมัน : ทําใหเกิดอันตรายตอการเจริญของสมอง หัวใจ เลนสตา และหูสวนใน
รังสีเอกซ : การเจริญของเอมบริโอผิดปกติ
รก (Placenta) มหีนาท่ีแลกเปลีย่นแกสและรบัอาหารจากแม สวนถุงนํ้าคร่าํ (Amnion) เปนเยือ่บางใส

บรรจุนํ้าคร่ํา (Amniotic Fluid) ชวยปองกันการกระทบกระเทือน ควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีและทําใหเอมบริโอ
เคลื่อนตัวไดสะดวก

สายสะดือ (Umbilical Cord) เช่ือมตอระหวางรกกับเอมบริโอ ประกอบดวยเสนเลือดท่ีไหลเขาสูหัวใจ
เอมบริโอ 1 เสน และเสนเลือดท่ีรับเลือดจากเอออรตาของเอมบริโอ 2 เสน

มนุษยมีแอลแลนทอยสและถุงไขแดงเชนกัน แตไมเจริญในเอมบริโอของมนุษย
ครบ 280 วัน นับจากวันแรกของการมีประจําเดือนครั้งสุดทาย ฮอรโมน Oxytocin จะกระตุนใหมดลูก

บีบตัวถ่ีขึ้น จนถุงนํ้าคร่ําแตก ทารกจะคลอดออกมาจากนั้นจึงมีการหายใจเกิดขึ้นเปนครั้งแรกของชีวิต
ฝาแฝด (Twin) เปนความผิดปกติของการตั้งครรภ แบงออกเปน 2 รูปแบบ
1. ฝาแฝดแท (Identical Twin หรือ Monozygotic Twin) เกิดจากไข 1 ใบ ผสมกับอสุจิ 1 ตัว

แตการแบงเซลลครั้งแรกของไซโกตผิดปกติ ทําใหเกิด 2 เซลล ขาดจากกัน แตละเซลลตางก็เจริญเปนเอมบริโอ
ฝาแฝดแบบนี้จึงมีเพศเดียวกัน มีลักษณะพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ

2. ฝาแฝดเทียม (Fraternal Twin หรือ Dizygotic Twin) เกิดจากการตกไขพรอมกัน 2 ใบ จึง
ปฏิสนธิกับอสุจิเกิดเปนฝาแฝดท่ีอาจมีเพศเดียวกันหรือไมก็ได และมีลักษณะทางพันธุกรรมตางกัน
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แบบทดสอบ

1. สิ่งมีชีวิตในขอใดมีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยการแตกหนอ
ก. ยีสต ข. พุทธรักษา ค. ขิง ง. ดาวทะเล

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ก., ข. และ ค. 3) ขอ ก., ข. และ ง. 4) ขอ ก., ค. และ ง.
2. ขอใดถูกตองเก่ียวกับการเจริญเติบโตของกบ

ก. อาหารท่ีสะสมภายในไขอยูคอนไปทางครึ่งลางของไข
ข. ระบบกลามเน้ือกบเจริญมาจากเน้ือเยื่อมีโซเดิรม
ค. การเปลี่ยนแปลงรูปรางจากลูกออดเปนกบตองอาศัยฮอรโมนจากตอมไทรอยด

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ก. และ ค. 4) ถูกตองทุกขอ
3. ถุงแอลแลนทอยสของสัตวปกทําหนาท่ีอะไร

ก. ปองกันการกระทบกระเทือนของตัวออน ข. ปองกันการสูญเสียน้ํา
ค. แลกเปลี่ยนแกส ง. เก็บของเสียจําพวกกรดยูริก

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ค. และ ง. 4) ขอ ก. และ ง.
4. แมลงในขอใดมีเมทาเมอรโฟซีสแบบสมบูรณ

1) ดวงมะพราว  มด  ตัวสามงาม 2)  แมลงหางดีด  แมลงวัน  แตน
3) ดวง  ไหม  ยุง 4) ชีปะขาว   แมลงปอ  ปลวก

5. โครงสรางใดไมไดเจริญมาจากเอกโทเดิรม (Ectoderm)
1) เลนสตา 2) ผิวหนัง 3) ไขสันหลัง 4) โนโทคอรด

เฉลย

1. 2) 2. 4) 3. 3) 4. 3) 5. 4)
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พันธุศาสตร (Genetics)

ลักษณะทางพันธุกรรม คือ ลักษณะท่ีเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตท่ีควบคุมโดยยีน (Gene) และสามารถถายทอดจาก
พอแมไปสูลูกได แบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1. ลักษณะท่ีเก่ียวของดานปริมาณ (Quantitative Trait) เปนลักษณะท่ีมีความแปรผันแบบตอเนื่อง
(Continuous Variation) ไมสามารถแยกเปนหมวดหมูได ตองอาศยัการวดั (Quantify) เพ่ือใชในการเปรยีบเทียบ
ถูกควบคุมดวยยีนจํานวนมาก ตัวอยางเชน ความสูง น้ําหนัก ผลผลิต

2. ลกัษณะทีเ่ก่ียวของดานคณุภาพ (Qualitative Trait) เปนลกัษณะทีแ่ปรผันไมตอเนือ่ง (Discontinuous
Variation) สามารถแยกเปนหมวดหมูไดอยางชัดเจน มักถูกควบคุมดวยหนึ่งหรือสองยีน เชน การหอลิ้น หมูเลือด
สีของดอกไม

ศัพทที่ตองทราบในการศึกษาพันธุศาสตร
1. ดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic Acid, DNA) หมายถึง สารพันธุกรรมท่ีมีขอมูลวิธีการสรางสารหรือ

โปรตีนชนิดตางๆ และสามารถสงตอไปยังรุนตอไป
2. จีโนม (Genome) หมายถึง ดีเอ็นเอท้ังหมดท่ีอยูภายในเซลล
3. ยีน (Gene) หมายถึง ชวงหนึ่งบนดีเอ็นเอท่ีมีขอมูลอยูหนึ่งหนวย อาจเปนวิธีการสรางสารหนึ่งชนิด

หรือหนึ่งโปรตีน
4. อัลลีล (Allele) หมายถึง รูปแบบของยีน เชน ยีนสีตา สามารถเปนสีน้ําตาลหรือสีฟาได
5. ฟโนไทป (Phenotype) หมายถงึ ลกัษณะทีแ่สดงออกมาอนัเปนผลมาจากอทิธิพลของยนีและสิง่แวดลอม
6. จีโนไทป (Genotype) หมายถึง สภาวะของจีนและรูปแบบของอัลลีลท่ีอยูภายในเซลล
7. อลัลลีเดน (Dominant Allele) หมายถงึ อลัลลีท่ีสามารถแสดงออกมาไดในภาวะทีอ่ยูใน Heterozygous
8. อัลลีลดอย (Recessive Allele) หมายถึง อัลลีลท่ีถูกบดบังไมสามารถแสดงออกมาในฟโนโทปของ

Heterozygote
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9. โฮโมไซกัส (Homozygous) หรือพันธุแท หมายถึง จีโนไทปท่ีมีอัลลีลเหมือนกัน
10. เฮเทอโรไซกัส (Heterozygous) หรือพันธุทาง หมายถึง จีโนไทปท่ีมีตางอัลลีลมาอยูดวยกัน
11. เซลลรางกาย (Somatic Cell) หมายถึง เซลลปกติในรางกายมีการแบงเซลลแบบ Mitosis เทาน้ัน
12. เซลลสบืพันธุ (Germ Cell) หมายถงึ เซลลท่ีเก่ียวของกบัการสรางเซลลสบืพันธุแบงไดท้ังแบบ Mitosis

และ Meiosis
13. โครโมโซมรางกาย (Autosome) หมายถึง โครโมโซมที่บรรจุขอมูลท่ีใชในการเจริญเติบโต
14. โครโมโซมเพศ (Sex Chromosome) หมายถึง โครโมโซมที่มีขอมูลทําใหแยกเปนเพศชาย หรือ

เพศหญิง
15. เฮมิไซกัส (Hemizygous) หมายถึง สภาวะที่มีอัลลีลเพียงอัลลีลเดียวในเซลลท่ีเปน Diploid เชน

มีอัลลีลอยูบนโครโมโซม X โดยที่ไมมีอยูบนโครโมโซม Y
16. โฮโมโลกัสโครโมโซม (Homologous Chromosome) หมายถึง โครโมโซมที่เปนคูกันในเซลลท่ีเปน

Diploid (มีโครโมโซม 2 ชุด)
17. Linked Genes คือ ยีนท่ีเรียงตัวอยูบนโครโมโซมเดียวกัน
เกรเกอรเมนเดล (Gregor Mendel) บิดาแหงวิชาพันธุศาสตร เปนนักบวชท่ีไดศึกษาการถายทอดลักษณะ

7 ลักษณะจากตนพอแมไปสูตนลูกในถั่วลันเตา ไดแก สีดอก สีของเมล็ด ผิวของเมล็ด สีของฝก รูปรางของฝก
ความสูงของตนและตําแหนงของดอก

Seed Pod Stem
Form Cotyledons

Flower
Color Form Color Place Size

Grey &
Round Yellow White Full Yellow Axial pods,

Flowers along Long (6-7ft)

White &
Wrinkled Green Violet Constricted Green Terminal poos,

Flowers top Short (-1ft)

1 2 3 4 5 6 7
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โดยในการทดลองเมนเดลไดใชหลกัการผสม 2 แบบ คือ การผสมโดยศกึษาเพียงลกัษณะเดยีว (Monohybrid)
และการศึกษา 2 ลักษณะไปพรอมๆ กัน (Dihybrid Cross) ดังตัวอยาง

Monohybrid Cross : ผสมพันธุถ่ัวลันเตาพันธุแท 2 พันธุ โดยพิจารณาผิวของเมล็ด ตัวอักษรหนาแสดง
จีโนไทปควบคุมลักษณะนี้

รุนพอ-แม (Parental, P) เมล็ดกลม (RR) × เมล็ดขรุขระ (rr)
รุนลูก (First filial, F1) เมล็ดกลม (Rr)

รุนลูกผสมรุนลูก เมล็ดกลม (Rr) × เมล็ดกลม (Rr)

รุนหลาน (Second filial, F2) เมล็ดกลม (1 RR, 2 Rr) : เมล็ดขรุขระ (1 rr)
อัตราสวน 3 (R_) : 1 (rr)

*โปรดสังเกต 1. ลักษณะนี้เปนการขมกันแบบสมบูรณ (Complete Dominance) ทราบไดจากการดู
ฟโนไทปในรุน F1 โดยอัลลีลเดนจะแสดงลักษณะโดยขมอัลลีลดอยไว

2. การผสมโดยพิจารณาเพียงหนึ่งลักษณะจะไดอัตราสวน 3 : 1 ฟโนไทป และ 1 : 2 : 1    
จีโนไทป

Dihybrid Cross : เปนการผสมโดยพิจารณา 2 ลักษณะ และควบคุมโดยยีน 2 ยีน ท่ีอยูบนคนละโครโมโซม
Example : ผสมเมล็ดกลมสีเหลืองกับเมล็ดขรุขระสีเขียวพันธุแท

P เมล็ดกลมสีเหลือง (RRYY) × เมล็ดขรุขระสีเขียว (rryy)
F1 เมล็ดกลมสีเหลือง (RrYy)

F1 × F1 เมล็ดกลมสีเหลือง (RrYy) × เมล็ดกลมสีเหลือง (RrYy)
F2 เมลด็กลมสเีหลอืง (R_Y_) : เมลด็กลมสเีขยีว (R_yy) : เมลด็ขรขุระสเีหลอืง (rrY_) : เมลด็ขรขุระสเีขยีว (rryy)

อัตราสวนฟโนไทป  =  9 : 3 : 3 : 1
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คิดอัตราสวนจีโนไทปแบบงายโดยใชตารางพันเนต (Punnet Square)
Female parent (RrYy)

Gametes RY Ry rY ry

RY RRYY RRYy RrYY RrYy

Ry RRYy RRyy RrYy Rryy

rY RrYY RrYy rrYY rrYy

ry RrYy Rryy rrYy rryy

จากตารางจีโนไทปมี 9 ชนิด (รวมเปน 16 แบบ) คือ 1 RRYY : 2 RRYy : 1 RRyy : 2 RrYY : 4 RrYy :
2 Rryy : 2 rrYy : 1 rrYY : 1 rryy

สูตรการหาจีโนไทป  =  3n (n = จํานวนคูของ  Heterozygous gene)
สูตรการหาฟโนไทป  =  2n (n = จํานวนคูของ  Heterozygous gene)
ตัวอยาง เชน AABbccDdEeFF  มี Heterozygous gene อยู 3 ยีน จะมีชนิดของจีโนไทป อยู 27 ชนิด

และมีฟโนไทปอยู 8 ชนิด
Back cross คือ การผสมโดยนํารุน F1 กลับไปผสมกับพอหรือแม
Test cross คือ การผสมโดยนําตนท่ีไมทราบจีโนไทปไปผสมกับตัวทดสอบท่ีเปนลักษณะดอยพันธุแท โดย

จะแบงเปน 2 กรณี คือ
1. ถาลูกท่ีไดเปนลักษณะเดนเพียงลักษณะเดียว แสดงวาพันธุท่ีสงสัยเปนลักษณะเดนพันธุแท
2. ถาลกูท่ีไดมท้ัีงลกัษณะเดนและลกัษณะดอยในอตัราสวน 1 : 1 แสดงวาพันธุท่ีสงสยัเปนพันธุทาง (Heterozygote)

ระบบของการแสดงลักษณะเดน
1. การถายทอดลกัษณะเดนอยางสมบูรณ  (Complete Dominance) คือ อลัลลีเดนสามารถขมอลัลลีดอย

ไดอยางสมบูรณ เชนในทุกลักษณะท่ีเมนเดลไดศึกษา
2. การถายทอดลักษณะเดนแบบไมสมบูรณ (Incomplete Dominance) คือ การท่ีอัลลีลเดนขมอัลลีล

ดอยไดแตไมสมบูรณ ทําใหฟโนไทป ใน Heterozygote ท่ีแสดงออกมาอยูในระหวางลักษณะของทั้งแบบอัลลีลเดน
และอัลลีลดอยผสมกัน เชน สีของดอกลิ้นมังกรและดอกบานเย็น เมื่อผสมดอกสีแดงพันธุแทกับดอกสีขาวพันธุแท
จะไดดอกสีชมพู

3. การถายทอดลกัษณะเดนรวมกัน (Codominance) คือ การท่ีอลัลลีแตละอลัลลีไมสามารถขมกันและกนั
ไดเลยทาํใหฟโนไทปใน Heterozygote เปนของท้ังอลัลลีเดนและดอย (ไมไดอยูก่ึงกลาง) เชน ระบบหมูเลอืด ABO
สีขนของวัวแบบน้ําตาลปนแดง

4. มัลติเพิลอัลลีล (Multiple alleles) คือ ลักษณะท่ีถูกควบคุมดวยยีนท่ีมีมากกวา 2 อัลลีลขึ้นไป เชน
ระบบหมูเลือด ABO ท่ีมีท้ังอัลลีล IA, IB, i

M
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Rr
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)



วิทยาศาสตร ชีววิทยา (166) ________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

ตัวอยาง เมื่อผสมตนบานเย็นสีแดงและสีขาวท่ีเปนพันธุแทท้ังคู ไดดอกสีชมพู  จงหาอัตราสวนของฟโนไทปและ
จีโนไทปท่ีไดในการผสมระหวางตนดอกสีชมพูในรุน P1

P ดอกสีแดง (RR) × ดอกสีขาว (rr)
ดอกสีชมพู (Rr) × ดอกสีชมพู (Rr)1F

1F       Gemetes ของ

2F

R2
1 r2

1 R2
1 r2

1

RR4
1 rR4

1 Rr4
1 rr4

1

อัตราสวน จีโนไทป 4
1 RR : 2

1 Rr : 4
1 rr = 1 : 2 : 1

อัตราสวน ฟโนไทป 4
1  สีแดง : 2

1  สีชมพู : 4
1  สีขาว = 1 : 2 : 1

*อัตราสวนจีโนไทปและฟโนไทปจะเทากันในลักษณะท่ีขมไมสมบูรณ
Mendel ไดสรุปเปนกฎในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมข้ึนมา 2 ขอ คือ
1. กฎแหงการแยก (Law of Segregation) อลัลลีของยนีใดๆ จะแยกออกจากคูของมนัท่ีอยูบนโฮโมโลกสั-

โครโมโซม (Homologous Chromosome) ไปอยูในแตละเซลลสบืพันธุกอนท่ีเซลลสบืพันธุของตางเพศจะมาเจอกนั
ในกระบวนการปฏิสนธิ

2. กฎแหงการรวมตัวอยางอิสระ ในแตละเซลลสืบพันธุ อัลลีลของยีนตางๆ จะสามารถมารวมอยูใน
เซลลสืบพันธุเดียวกันไดอยางอิสระ และทําใหสามารถทํานายผลที่จะเกิดขึ้นไดในรุนลูกรุนหลานได

ระบบหมูเลือด
มีอยู 2 ระบบที่ใชกันอยางกวางขวาง คือ ระบบ ABO และระบบ Rh โดยในทั้ง 2 ระบบใชการมีโปรตีน

จําเพาะ (เรียกแอนติเจน) ท่ีอยูบนผิวเม็ดเลือดแดงเปนตัวกําหนด
ตารางสรุประบบหมูเลือดระบบ ABO

หมูเลือด จีโนไทป ชนิดแอนติเจน
บนเม็ดเลือดแดง

แอนติบอดี
ในพลาสมา

ใหเลือดกับหมูเลือด รับเลือดจากหมูเลือด

A IAi,   IAIA A B A, AB O, A

B IBi, IBIB B A B, AB O, B

AB IAIB A และ B ไมมี AB O, A, B, AB

O ii ไมมี A และ B O, A, B, AB O

- หมู O ใหเลือดไดทุกหมูแตรับไดเฉพาะหมู O เทาน้ัน
- หมู AB รับไดทุกหมูแตใหไดแตหมู AB เทาน้ัน
- หากมีแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงตรงกับในพลาสมา จะเกิดการตกตะกอนเปนอันตรายถึงชีวิตได
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ระบบหมู Rh
แบงเปนหมู Rh+ เมื่อมีแอนติเจน Rh หรือ Rh- เมื่อไมมีแอนติเจน Rh บนผิวเม็ดเลือดแดง

ตัวอยาง คนท่ีมีหมูเลือด O-  หมายถึง หมู O และเปน Rh-

การปะปนของเลือดในระหวางการคลอดระหวางแมกับทารก อาจนําพาไปสูอันตรายถึงชีวิตได ตัวอยาง
เชน แมเปน Rh- และลูกเปน Rh+

Rh- ไมสามารถรับเลือดจาก Rh+ ได เพราะจะทําใหตกตะกอนจากปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนกับ
แอนติบอดี

Rh- สามารถใหเลือดไดท้ัง Rh- และ Rh+

การแสดงออกของยีน
1. ยีนท่ีอยูบน Autosome ในสิ่งมีชีวิต Diploid จะมี 2 อัลลีลทําใหเกิดการขมกันได อัตราสวนในการ

แสดงออกในเพศชายและหญิงจะเทากัน
2. ยีนท่ีอยูบน Sex Chromosome (เรียก X-linked gene) โดยยีนสวนมากอยูบนโครโมโซม X มากกวา

บนโครโมโซม Y เพราะในเพศหญิงมีโครโมโซม X 2 แทง ดังนั้นสามารถมีการขมกันระหวาง Alleles แตใน
เพศชายมี X แทงเดียว (ไมมีอัลลีลของยีนนั้นใน Y Chromosome =  Hemizygous) ทําใหยีนท่ีเปน X-linked
นั้นสามารถแสดงออกไดในเพศชายมากกวาเพศหญิง

3. Sex-Limited trait เปนลักษณะท่ีการแสดงออกขึ้นอยูกับสภาวะในรางกายของแตละคน โดยสิ่งท่ีมี
อิทธิพลมาก คือ ฮอรโมนในรางกายสามารถทําใหลักษณะนี้แสดงออกไดในเพศหนึ่ง แตไมไดในอีกเพศหน่ึงได เชน
การมีหนาอก การมีเสียงแตก

4. Sex-Influenced trait เปนลักษณะท่ีควบคุมโดยยีนบนออโตโซม โดยที่จีโนไทปเดียวกันสามารถทําให
เกิดลักษณะท่ีแตกตางกันไดในตางเพศ เพราะไดรับอิทธิพลจากระดับฮอรโมนที่แตกตางกัน เชน การมีหนวดเครา
ลักษณะหัวลาน

การคนพบสารพันธุกรรม
นักวิทยาศาสตรช่ือกริฟฟธไดทําการทดลองโดยผสมเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus Pneumoniae ท่ีกอให

เกิดโรคปอดบวม (ผิวเรียบ S cells) ท่ีถูกทําลายดวยความรอน และแบคทีเรียท่ีไมทําใหเกิดโรค (ผิวขรุขระ R
cells) แลวฉีดเขาไปในหนูแลวทําใหหนูตาย แสดงถึงการมีสิ่งท่ีทนความรอนท่ีถายทอดระหวาง S cells ไปยัง R
cells ทําใหมีการสรางแบคทีเรียแบบ S cells ขึ้นมาทําใหหนูตาย

Living R cells plus
heat-killed S cells

Heat-killed
S cells

Living
R cells

Living
S cells

ไมตาย ไมตาย

ไมมี S cellsR cellsS cells
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สารพันธุกรรมประเภท DNA ที่ประกอบเขาเปนโครโมโซม

Griffith’s experiment

องคประกอบทางโมเลกุลของนิวคลีโอไทด

DNA packaging

สายดีเอ็นเอ

ความแตกตางระหวางหมูนํ้าตาลในดีเอ็นเอ (2-Deoxyribose) และอารเอ็นเอ (Ribose)
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Central dogma

การจําลองตัวของ DNA

ทิศทางในการจําลองตัว
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Transcription และ Translation

วิวัฒนาการ (Evolution)
พันธุศาสตรประชากรและวิวัฒนาการ (Population genetics and Evolution)
ประชากร หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีอยูรวมกันในสถานที่หนึ่งๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง รูปแบบ

อัลลีลของยีนท่ีตําแหนงหนึ่งๆ ในแตละประชากร เรียกวา ยีนพูล (Gene Pool) ของประชากรกลุมน้ัน
วิวัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของพันธุกรรมในประชากรท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

เพ่ือทําใหสิ่งมีชีวิตปรับตัวใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม กระบวนการน้ีเมื่อเกิดขึ้นแลวจะไมยอนกลับอีก
ลักษณะสําคัญ  
- การเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในทิศทางเดียว
- จะเปนการเปลี่ยนแปลงจากความซับซอนนอยไปสูความซับซอนมาก
- สิ่งมีชีวิตท่ีมีวิวัฒนาการใกลเคียงกันจะมีโครงสรางทางรางกายและทางพันธุกรรมคลายๆ กัน ทฤษฎี

ทางวิวัฒนาการ
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ลามารค (Lamarck)
1. Law of use and disuse (กฎของการใชและไมใช)  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตแปรผันไปตามสิ่งแวดลอม

อวัยวะใดท่ีใชอยูบอยๆ ยอมขยายขนาดขึ้น ถาไมใชจะลดขนาดลง
2. Law of inheritance of acquired characters (กฎแหงการถายทอดลักษณะท่ีเกิดใหม) ลักษณะท่ีได

มาหรือเสียไปจะถูกถายทอดไปยังรุนลูกรุนหลานได
ตัวอยางที่ใชอธิบาย
1. ยีราฟในสมัยกอนคอสั้น แตเมื่อมีความขาดแคลนอาหารที่อยูใกลๆ พ้ืนดินจึงตองยืดคอเพ่ือกินอาหารที่

สูงขึ้น
2. งูอยูในพงหญารก ทําใหไมคอยไดใชขา ขาจึงหดสั้นลงจนมองไมเห็นในปจจุบัน

ชารลส ดารวิน (Charles Darwin)
รวมกับวอลเลซ (Wallace) ไดอธิบายการเกิดสปชีสใหม และตอมาไดมีการตีพิมพในหนังสือช่ือ On The

Origin of Species by Means of Natural Selection
สาระสําคัญ
1. สิ่งมีชีวิตโดยท่ัวไปมีความสามารถในการสืบพันธุสูง
2. ตัวท่ีมีความแข็งแรงกวาจะสามารถอยูรอดไดในสภาวะที่อาหารมีจํากัด
3. ในแตละสปชีสจะมีความแปรผันของลักษณะตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยูแลว
4. ตัวท่ีมีความเหมาะสมกับสภาวะนั้นจะสามารถอยูรอดไดและออกลูกออกหลาน
5. การเกิดสปชีสใหมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปทีละนอย และมีการคัดเลือกตามธรรมชาติเปน

เวลานาน
การคํานวณเกี่ยวกับพันธุศาสตรประชากร
1. ความถี่ของอัลลีล (Allele Frequency) คือ การหาอัตราสวนของอัลลีลชนิดหนึ่งตอจํานวนของอัลลีล

ท้ังหมดในยีนพูลนั้น
2. ความถี่ของจีโนไทป (Genotype Frequency) คือ อัตราสวนของจีโนไทปชนิดใดชนิดหนึ่งตอจํานวน

จีโนไทป ท้ังหมดในประชากร

Hardy Weinberg Theory (ทฤษฎีฮารดีไวนเบิรก)
ความถี่ของอัลลีลจะมีคาคงท่ีไมวาจะผานไปกี่รุนเมื่อประชากรนั้นมีคุณสมบัติ ดังน้ี
1. ประชากรมีขนาดใหญ
2. มีการผสมพันธุกันอยางเปนอิสระ
3. ไมมี Mutation (ความผันแปรทางพันธุกรรม)
4. ไมมี Natural Selection (การคัดเลือกตามธรรมชาติ)
5. ไมมี Migration (การเคลื่อนยายถิ่นฐาน)
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หลักการหาคาความถี่ของอัลลีลเมื่อทราบวาผานไปกี่รุน ใชหลักการสมการไบโนเมียล (Binomial Equation)
กําหนด A และ a เปนอัลลีลท้ังหมดของยีน เอ โดยที่อัลลีล A มีความถ่ี p และอัลลีล a มีความถ่ี q
โดยที่ p + q = 1 และ (p + q)2 =  1  และ (p + q)n = 1 โดยที่ n เปนจํานวนรุน
เมื่อแตกสมการออกมา (p + q)2 = p2 + 2pq + q2

โดยที่ในความเปนจริงแลว p2 = ความถ่ีของจีโนไทป AA
2pq = ความถ่ีของจีโนไทป Aa
q2 = ความถ่ีของจีโนไทป aa

ตัวอยาง หมูเลอืดของคนในระบบ MN พบวา M และ N เปนอลัลลีเดนรวมกันจากการสํารวจประชากร 5000 คน
พบวามี MN 2000 คน  MM 1000 คน  และ NN  2000 คน  จงหาความถี่ของอัลลีล M และ N

ความถ่ีของ M = [(1000 × 2) + (2000 × 1)] / (5000 × 2) = 0.4
ความถ่ีของ N = [(2000 × 2) + (2000 × 1)] / (5000 × 2) = 0.6

ตัวอยาง ประชากรเริ่มตน  ความถ่ี A1 = 0.2 ความถ่ี A2 = 0.8 และประชากรเปนไปตามกฎฮารดีไวนเบิรก ใน
รุน F1 จะมีจีโนไทปและความถ่ีเปนอยางไร

พอ
แม ความถ่ี A1 = 0.2 A2 = 0.8

A1 = 0.2 0.004 0.16
A2 = 0.8 0.16 0.64

ความถ่ีจีโนไทป A1A1 = 0.04
A1A2 = 0.32
A2A2 = 0.64

ตัวอยาง ยีนเอควบคุมการสรางเม็ดสีในผิวหนังมีอัลลีล A และ a ถาความถี่ของอัลลีลลักษณะผิวเผือก (a) ใน
ประชากรเปน 10%  จงหาวาใน 1000 คนจะมีพาหะกี่คน

ความถ่ี a = 10 / 100  = 0.1  = p  ดังน้ัน ความถ่ี A = 0.9
จาก (p + q)2 = p2 + 2pq + q2

คนเปนพาหะ = 2pq = 2 × 0.9 × 0.1 = 0.18
ใน 1000 คน จะมีพาหะ 0.18 × 1000 = 180 คน
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แบบทดสอบ

1. ในดอกไมชนิดหนึ่งมีสีขาว Megaspore Mother Cells 100 Cells แบงแลวจะไดเซลลไขก่ีเซลล
1) 100 2) 200 3) 300 4) 400

2. พืชเพศเมีย Genotype DD ผสมกับ Microspores จากตนท่ีมี Genotype dd  อยากทราบวา Endosperm
จะมี Genotype เปน
1) DD 2) Dd 3) Ddd 4) DDd

3. เมื่อผสมพอ-แมท่ีมี Genotype AABbCcDD กับ aaBBCcDd จะไดลูกผสมท่ีเปน AaBBCcDd ในอัตรา-
สวนเทาใด
1) 1/2 2) 2/8 3) 1/16 4) 2/16

4. จากการทดลองที่นํามาซ่ึงกฎของ Mendel 2 ขอมีขอจํากัดดังน้ี
1) ยีนท่ีควบคุมทุกลักษณะตองอยูบนโครโมโซมเดียวกันท้ังหมด
2) ยีนท่ีศึกษาตางลักษณะอยูบนโครโมโซมตางคูกันและแตละตําแหนงมีการขมแบบ Complete Dominance
3) ยีนท่ีศึกษาแตละลักษณะอาจมีตําแหนงบน Autosome หรือ Sex Chromosome ก็ได
4) ยีนท่ีศึกษาตางลักษณะอยูบนโครโมโซมตางคูกันแตยีนแตละคูมีปฏิกิริยารวมกัน

5. ในพืช ลักษณะดอกสีเหลือง ควบคุมดวยยีน Y ลักษณะดอกสีขาว ควบคุมดวยยีน y
ลักษณะขอบใบเรียบ ควบคุมดวยยีน S ลักษณะขอบใบหยัก ควบคุมดวยยีน s

ยีนท้ังคูอยูบนโครโมโซมตางคูกัน ใหหา Genotype ของพอ-แมที่มีลักษณะดอกเหลือง-ขอบใบเรียบ และ
ดอกขาว-ขอบใบเรียบเมื่อลูกผสมมี Phenotype ดังน้ี

ดอกเหลือง-ขอบใบเรียบ 318  ตน ดอกเหลือง-ขอบใบหยัก  98  ตน
ดอกขาว-ขอบใบเรียบ 323  ตน ดอกขาว-ขอบใบหยัก 104  ตน

1) YySS × yyss 2) YySs  × yyss 3) YySS × Yyss 4) YySs × yySs
6. จากขอ 5 ใหหา genotype ของพอ-แม ท่ีมีลักษณะดอกเหลือง-ขอบใบเรียบและดอกขาว-ขอบใบหยัก

เมื่อลูกผสมมี phenotype ดังน้ี
  ดอกเหลือง-ขอบใบเรียบ 211  ตน ดอกเหลือง-ขอบใบหยัก 0  ตน

ดอกขาว-ขอบใบเรียบ 205  ตน ดอกขาว-ขอบใบหยัก 0  ตน
1) YySS × yyss 2) YySs  × yyss 3) YySS × Yyss 4) YySs × yySs

7.    เพดิกรีในขอใดเกิดจากยีนดอยบนโครโมโซม X

ก. ข.

ค. ง.

1) 1 และ 2 2) 2 และ 3 3) 3 และ 4 4) 1 และ 3
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8.  โมเลกุลของดีเอ็นเอสายคูในภาพ กําหนดใหสายบนเปนสาย A และสายลางเปนสาย B จงตอบคําถามตอไปนี้

A T T G C C G A C T A
T A A C G G C T G A T

3′

5′

5′

3′

เมื่อมีการถอดรหัส (Transcription) โดยที่ RNA Polymerase เคลื่อนท่ีจากซายไปขวา จะได
1) DNA สายเดี่ยวท่ีมีลําดับเบสเปน A T T G C C G A C T A

3′5′

2) DNA สายเดี่ยวท่ีมีลําดับเบสเปน T A A C G G C T G A T
5′3′

3) RNA สายเดี่ยวท่ีมีลําดับเบสเปน A U U G C C G A C U A
3′5′

4) RNA สายเดี่ยวท่ีมีลําดับเบสเปน U A A C G G C U G A U
5′3′

9. ยีน A ดอกสีแดงขมยีน a ดอกสีขาวไดไมสมบูรณ จีโนไทป Aa มีดอกสีชมพู : ยีน B ใบกวางขม ยีน b    
ใบแคบไดอยางสมบูรณ : ยีน D เมล็ดกลมขมยีน d เมล็ดรีไดอยางสมบูรณ ผสมพืชพันธุ A และ B ใหลูก
ดังน้ี

ดอกสีแดง ใบกวาง เมล็ดรี 21 ตน ดอกสีแดง ใบแคบ เมล็ดรี 20 ตน
ดอกสีชมพู ใบกวาง เมล็ดรี 43 ตน ดอกสีชมพู ใบแคบ เมล็ดรี 41 ตน
ดอกสีขาว ใบกวาง เมล็ดรี 19 ตน ดอกสีขาว ใบแคบ เมล็ดรี 22 ตน

ดังน้ันพันธุ  A  และ B  มีจีโนไทป
1) AaBbdd × AaBbdd       2) AaBbdd × Aabbdd
3) AaBBdd × aabbDd  4) AaBbDd × aabbdd

10. จากขอ 9  พันธุ  A และ B มีฟโนไทป
1) ดอกสีชมพูใบกวางเมล็ดรี และดอกสีชมพูใบกวางเมล็ดรี
2) ดอกสีชมพูใบกวางเมล็ดรี และดอกสีชมพูใบแคบเมล็ดรี
3) ดอกสีชมพูใบกวางเมล็ดรี และดอกสีขาวใบแคบเมล็ดกลม
4) ดอกสีชมพูใบกวางเมล็ดกลม และดอกสีขาวใบแคบเมล็ดรี

เฉลย

1. 1) 2. 4) 3. 3) 4. 2) 5. 4) 6. 1) 7. 4) 8. 3) 9. 2) 10. 2)
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การดํารงชีวิตของพืช

โครงสรางและหนาท่ีของพืชดอก
เนื้อเย่ือพืช (Plant Tissue)
1. เนือ้เยือ่เจรญิ เปนเนือ้เยือ่ท่ีสามารถแบงตวัได มกัมรีปูรางเปนสีเ่หลีย่มขนาดเลก็ แบงยอยเปน 3 ประเภท

คือ
1. เน้ือเยื่อเจริญสวนปลาย (Apical Meristem) ซ่ึงอยูท่ีปลายยอดและปลายราก
2. เน้ือเยื่อเจริญดานขาง (Lateral Meristem) ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังในโครงสรางท่ีมีการเจริญขั้นท่ีสอง

เชนใน Vascular Cambium ระหวาง Phloem และ Xylem หรือใน Cork Cambium ทําหนาท่ีสรางเซลลเพ่ือ
ทดแทน Epidermis

3. เน้ือเยื่อเจริญตรงปลอง (Intercalary Meristem) ซ่ึงอยูบริเวณเหนือขอ
2. เนื้อเยื่อถาวร  (Permanent Tissue)

1. เนื้อเยื่อถาวรเชิงเด่ียว ประกอบดวยเซลลชนิดเดียวทําหนาท่ีรวมกัน เชน ใน
- Epidermis ซ่ึงเปนเนื้อเยื่อช้ันนอกสุด
- Cork หรือเปลือกไมท่ีเจอในพืชใบเลี้ยงคูท่ีมีอายุมาก
- Parenchyma เปนเซลลท่ียังมีชีวิตอยูพบท่ัวไปในพืช หากมีคลอโรพลาสตอยูจะสามารถ

สังเคราะหแสงได เรียก Chlorenchyma
- Collenchyma เปนเซลลท่ียังมีชีวิตอยูมักพบเฉพาะในลําตน
- Sclerenchyma เปนเนื้อเยื่อท่ีตายแลวมีผนังเซลลหนามาก
- Endodermis สวนใหญพบในรากเรียงตัวกันเปนแถวเดียวอยูถัดจากคอรเทกเขาไปในสวนท่ีเปน

casparian Strip ซ่ึงทําหนาท่ีกีดขวางทางนํ้าและอาหารไมใหผานไดเร็วเกินไป
- Pericycle พบเฉพาะในราก ทําหนาท่ีใหกําเนิดรากแขนง เห็นไดชัดในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

2. เนื้อเยื่อถาวรเชิงซอน เปนเนื้อเยื่อท่ีมีเซลลหลายชนิดอยูรวมกัน
Xylem ทางลําเลียงน้ํา มีเน้ือเยื่อ 4 ชนิด คือ

1. Tracheid เปนเซลลเดี่ยวๆ ยาวๆ ท่ีจะตายและกลวงเมื่อเจริญเต็มท่ี เซลลมีลักษณะหัว
ทายแหลม ทําหนาท่ีลําเลียงน้ําและเกลือแร

2. Vessel Member เมื่อโตเต็มท่ีจะตายและกลวง ผนังเซลลมีลิกนินอยู แตหนาไมเทากัน
เซลลใหญกวา Tracheid ทําหนาท่ีลําเลียงน้ําและเกลือแร

3. Xylem Fiber เปนเซลลท่ีตายแลว มีผนังหนา เปนเสนใยใหความแข็งแรง
4. Xylem Parenchyma ยังมีชีวิตอยูเพียงชนิดเดียวใน Xylem จะมีลิกนินมาสะสมอยูเมื่อแก

แลว ทําหนาท่ีลําเลียงน้ําและเกลือแร และสะสมอาหาร
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Phloem ทอลําเลียงอาหาร มีเซลลท่ีสําคัญมากอยู 2 ชนิด
1. Sieve Tube เปนเซลลท่ีมีชีวิตอยู รูปรางยาวปลายทั้งสองมีรูคลายตะแกรง คอยลําเลียง

อาหาร
2. Companion Cell เปนเซลลขนาดเล็กรูปรางยาวปลายแหลมมีตนกําเนิดเดียวกับ Sieve

Tube แตมีขนาดเล็กกวา หากแตยังมีชองทางที่เช่ือมตอกันอยู ทําใหสามารถชวยให Sieve Tube ทํางานไดดี

                    

โครงสรางและหนาท่ีของราก
สวนประกอบของราก
1. Root cap หมวกราก อยูปลายสุด บางเซลลตายแลว
2. Zone of cell division สามารถแบงเซลลแบบไมโทซิส
3. Zone of cell elongation เซลลขยายตัวตามยาว
4. Zone of cell differentiation and maturation มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางเพ่ือทําหนาท่ีจําเพาะ เชน

เปน root hair
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โครงสรางและหนาท่ีของลําตน
1. เนื้อเยื่อบริเวณปลายยอด (Shoot Apex)

- Apical Meristem เน้ือเยื่อเจริญปลายยอด
- Leaf Primordia ใบเริ่มเกิด
- Immature Leaf ใบออน
- Branch Primordial ตาแรกเกิด

2. ลําตน (Stem)
- Epidermis อยูดานนอกสุด เปลือกไม
- Cortex เน้ือไม
- Stele แกนไม  ประกอบดวย Vascular bundle, Vascualr ray, Pith

การเจริญเติบโตขั้นท่ีสองของลําตน
- ทําใหเกิดเน้ือเยื่อลําเลียงขั้นท่ีสอง
- Vascular cambium แบงตัวให  Secondary phloem  ออกมาดานนอก และ Secondary xylem

เขาดานใน
- เน้ือเยื่อจากแคมเบียมออกมาดานนอก เรียกวา “เปลือกไม” (Bark)
- Secondary xylem เรียกวา “เนื้อไม” (Wood)
- Spring wood เกิดในฤดูนํ้ามาก
- Summer wood เกิดในฤดูนํ้านอย
- วงปประกอบดวย Spring wood และ Summer wood รวมกันใชบอกอายุพืชได

โครงสรางและหนาท่ีของใบ
- Epidermis จะหลัง่สารควิตนิมาเคลอืบใบ อาจเปลีย่นแปลงเปน Trichome (ขน) Guard Cells (เซลลคุม)
- Mesophyll มีคลอโรพลาสตอยูภายใน โดย Palisade จะมีมากกวา Spongy
- Vascular Bundle มีทอลําเลียงน้ําและอาหาร

Cutin
Upper epidermis
Palisade mesophyll

Spongy mesophyll
Lower epidermis
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การลําเลียงสารในพืช
การดูดน้ํา
1. Imbibition การดูดน้ําของสารที่ดูดความช้ืนได เชน เพกติน เซลลูโลส
2. Osmosis เกิดจากความแตกตางของความเขมขนของน้าํท่ีอยูสองขางของเยือ่หุม จากนํ้ามากกวาไปน้าํ

นอยกวา
3. Diffusion เกิดจากความแตกตางของความเขมขนของสารน้ันๆ จะมีการเคลื่อนท่ีจากท่ีท่ีมีความเขมขน

ของสารมากไปสูท่ีท่ีมีความเขมขนของสารนอย
4. Active Transport เปนการเคลื่อนท่ีของสารโดยอาศัยพลังงานจากเซลลและตองอาศัยตัวพา
การเคลื่อนที่ของน้ําและการลําเลียงน้ํา
1. จากในดินไปถึงช้ันเอนโดเดอรมิส

Apoplast น้ําจะผานผนังเซลลหรือชองวางระหวางเซลล
Symplast น้ําจะผานไซโตพลาซึมและชอง Plasmodesmata ของเซลล

2. แรงท่ีชวยในการลําเลียงในพืช
- Capillary action เกิดมาจากแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของน้ํากับผนังดานขางของเน้ือเยื่อ Xylem

ท่ีเรียกวา “แรง” Adhesion
- Root Pressure เกิดจากการดูดน้ําเขามาสะสมและแออัดอยูใน Xylem ทําใหเกิดแรงดันของน้ํา

ภายในราก
- Transpiration Pull เกิดจากการท่ีน้าํทุกสวนในพืชตอกนัเปนสายอยางไมขาดตอนและจะมแีรงดงึดดู

ระหวางโมเลกุลของน้ําท่ีเรียกวา “Cohesion” เมื่อพืชคายน้ําออกทางใบจะมีแรงดึงใหน้ําเคลื่อนท่ี
การสังเคราะหดวยแสง (Photosynthesis) เปนกระบวนการที่ผูผลิตนําพลังงานแสงมาสรางน้ําตาลโดย

ใชแกสคารบอนไดออกไซด CO2 และน้ํา H2O
1. ในพืชและสาหราย

6CO2  +  6H2O    C2H12O6  +  6O2
2. ในแบคทีเรียสีเขียวและแบคทีเรียสีมวง

6CO2  +  12H2S    C6H12O6  +  6H2O  +  12S
ปฏิกิริยาการสังเคราะหดวยแสงมี 2 ข้ันตอน
1. ปฏิกิริยาใชแสง  (Light Reaction)  พืชรับพลังงานแสงมาใชสรางสารอินทรียพลังงานสูง 2 ชนิด คือ

ATP และ NADPH + H+ โดยใช H2O และ ได O2
2. ปฏิกิริยาไมใชแสง (Dark Reaction)  พืชสรางน้ําตาลจาก CO2 กับ  H ของ  H2O ท่ีอยูในรูป

NADPH + H+  โดยอาศัยพลังงานจาก ATP เขารวม
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ปฏิกิริยาใชแสง
คลอโรฟลลเอไดรับพลังงานจะถายทอดพลังงานให Electron ทําให Electron หลุดออกไปซึ่งการถายทอด

Electron มีสองแบบ
1. แบบเปนวัฏจักร (Cyclic Electron Transport) จะเกี่ยวของกับ Photosystem I เทาน้ัน
2. ไมเปนวัฏจักร (Non Cyclic Electron Transport) เกิดปฏิกิริยาไดท้ังใน Photosystem I และ II

เปรียบเทียบ การถายทอดเปนวัฏจักร การถายทอดไมเปนวัฏจักร
1. ความยาวคลื่น
2. การแยกของน้ํา
3. แกสออกซิเจน
4. NADPH + H+

5. ATP

700 mm
ไมแยก
ไมเกิด
ไมเกิด

1 หรือ 2 ATP ตอ 1 คูอิเล็กตรอน

680 และ 700 mm
แยก
เกิด
เกิด

2 ATP ตอ 1 คูอิเล็กตรอน

ปฏิกิริยาไมใชแสง ตองอาศัย
1. CO2  นําไปทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนของน้ําใหได  NADPH + H+  โดยตองใช ATP
2. Ribulose bisphosphate (RuBP) รบั CO2 กลายเปน Keto Acid แตจะสลายเปน Phosphoglyceric

Acid = PGA
3. NADPH + H+ ใช reduce PGA ใหเปน Phosphoglyceraldehyde (PGAL) ซ่ึงเปนน้าํตาลตวัแรกสดุ

ในการสังเคราะหแสง
4. ATP ถูกสรางขึ้นในปฏิกิริยาใชแสง จะถูกนํามาใหพลังงานในการสราง PGAL และ RuBP ใน Calvin

Cycle
พืช C3 เพราะสารท่ีไดจากการจับตัวกับ CO2 ตัวแรก คือ PGA  ซ่ึงมี 3 คารบอนอะตอม จึงเรียก C3

Pathway
พืช C4 เปนพืชท่ีมีการตรึง CO2 2 ครั้ง เกิดขึ้นเมื่อมี CO2 ในอากาศปริมาณต่ํา
พืช CAM มีการตรึง CO2 2 ครั้งแตครั้งแรกจะเกิดในกลางคืน  ครั้งท่ีสองเกิดในกลางวันเปนการลด

การสูญเสียน้ํา
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การสืบพันธุของพืชดอก
โครงสรางของดอก

การสรางเซลลสืบพันธุของพืชดอก
1. Pollen Grain or Male gametophyte เซลลสืบพันธุเพศผู เกิดภายในอับละอองเรณู  (Anther or

Pollen Sac)  มี Microspore Mother Cells ท่ีจะแบงแบบไมโอซิส
2. Embryo Sac or Female Gametophyte เซลลสืบพันธุเพศเมีย เกิดภายในรังไขซ่ึงมี Ovule ซ่ึง

ภายในมี Megaspore mother cell ท่ีจะแบงแบบไมโอซิสทําใหได 4 เมกะสปอรท่ีมีโครโมโซม 1 n ตอมา 3
เมกะสปอรจะสลายไปเหลือเพียง 1 เมกะสปอร ท่ีแบงแบบ Mitosis 3 ครั้ง ได 8 นิวเคลียส แต 7 เซลล

การสรางละอองเกสร การสรางไข
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การถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ
Pollination คือ กระบวนการท่ีละอองเรณูไปตกท่ียอดเกสรตัวเมีย
Fertilization คือ การท่ีอสุจิตัวหนึ่งเขารวมกับไข และตัวอสุจิตัวท่ีสองเขารวมกับโพลารนิวเคลียส เรียก

การปฏิสนธิน้ีวา “การปฏิสนธิซอน” (Double Fertilization)
ประเภทของผล
1. ผลเดี่ยว (Simple Fruit) เกิดจากรังไขเดียวในดอก 1 ดอก ถาในรังไขมี 1 ออวุล จะมีเมล็ดเดียว เชน

พุทรา มะมวง มะพราว
2. ผลกลุม (Aggregate Fruit) เกิดจากหลายรังไขใน 1 ดอก เชน นอยหนา สตรอเบอรี่
3. ผลรวม (Multiple Fruit) เกิดจากดอกหลายๆ ดอกที่อยูชิดกัน เชน ลูกยอ สับปะรด
การตอบสนองของพืช (Plant Response)
การเคลื่อนไหวในพืช
การเคลื่อนไหวของเซลลที่มีชีวิต
1. เนื่องจากการเจริญเติบโต  เปนอิทธิพลของฮอรโมนภายในที่มีการสรางขึ้นเพ่ือใชในการเจริญเติบโต

1.1 แบบอัตโนมัติการสายไปมาของยอด เน่ืองจากการเจริญสองดานไมเทากัน หรือการเก่ียวพันของ
ลําตนท่ีบิดเปนเกลียว เชน ในตําลึง

1.2 เน่ืองมาจากสิ่งเรา  มีสิ่งเราจากภายนอกมากระตุนฮอรโมนไปควบคุมการเคลื่อนไหวของพืช
- Nasty การเคลื่อนไหวท่ีไมมีทิศทางจําเพาะ เชน การบานของดอกกุหลาบ ดอกจําป เน่ืองมา

จากเซลลดานในเติบโตมากกวาดานนอก
- Tropism เปนการเคลื่อนไหวท่ีมีทิศทางสัมพันธกับทิศทางของสิ่งเรา หากเขาไปหา เรียกวา

“Positive”  หากถอยหางเรียกวา “Negative”  ตัวอยาง  เชน
แสง (Photo) ปลายยอด เขาหาแสง แตปลายรากหนีแสง
แรงดึงดูด (Geotropism) ปลายรากเขาหาแรงโนมถวงโลก ปลายยอดไปทิศทางตรงขาม
นํ้า (Hydrotropism) ปลายรากเขาหาน้ํา ปลายยอดหนีนํ้า

2. เนื่องจากแรงดันเตง (Turgor Movement) เกิดจากการออสโมซิสของน้ําเขาและออกจากเซลล 
เชน

- การเปด-ปดของปากใบ ในกระบวนการสังเคราะหแสง เซลลคุมจะสะสมน้ําตาล และมีการ Pump
K+ เขาไป ทําใหนํ้าจากเซลลขางเคียงเขาไปในเซลลคุม

- การนอนของใบพืชตระกูลถั่ว ท่ีโคนกานใบมี Parenchyma Cell เมื่อความเขมของแสงลดลง
อุณหภูมิต่ําลง ทําใหนํ้าในเซลลน้ีออสโมซิสไปที่เซลลอื่นๆ ใบจึงหุบ

- การหุบของไมยราบเมื่อถูกสัมผัสกลไกเหมือนกับการนอนของพืชตระกูลถั่วแตเกิดไดเร็วกวามาก
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ฮอรโมนพืช
1. Auxin มากท่ีเน้ือเยื่อเจริญ ทําใหเซลลยืดขยายตัว ทําใหเกิดการแบงเซลล
2. Gibberellin มากในตนออน ทําใหมีการงอกของเมล็ด ทําใหเกิดการขยายตัวของเซลลเหนือขอในพืช

ใบเล้ียงเดี่ยว กระตุนการออกดอก ทําใหตนสูงขึ้น
3. Cytokinin พบในราก นํ้ามะพราวออน กระตุนการแบงเซลล
4. Ethylene มีมากในผลไมท่ีกําลังสุก เรงการสุก กระตุนการออกดอก ทําใหใบรวงตามฤดูกาล
5. Abscicic Acid มอียูในเน้ือเยือ่ท่ัวไป ทําใหพืชทนตอสภาวะแหงเลง ทําใหเกิดการพักตวัของตาและเมลด็

ยับยั้งการเจริญเติบโต
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แบบทดสอบ

1. กราฟขอใดเปนการเปลี่ยงแปลงของน้ําหนักแหงในขณะที่เมล็ดกําลังงอก (แกน X คือน้ําหนักแหง แกน Y
คือระยะเวลา)

1) 2)

3) 4)

2. ไมโครสปอร 100 เซลลจะใหกําเนิดเสปรมไดมากที่สุดก่ีเซลล
1) 100 2) 200 3) 300 4) 400

3. การปฏิสนธิซอนมีผลใหเกิดขอใด
1) Sperm และ Polar nuclei 2) Egg และ Polar nuclei
3) Embryo และ egg 4) Embryo และ Endosperm

4. พืชขอใดมีการปฏิสนธิซอน
1) หวายทะนอย 2) หญารังไก

 3) สาหรายหางกระรอก 4) สน 2 ใบ
5. ขอใดคือหนาท่ีของขนราก

1) ปองกันสวนของเนื้อเยื่อเจริญ
2) เพ่ิมพ้ืนผิวในการดูดซึม
3) ชวยนําทิศทางในการเจริญของรากเขาหาศูนยกลางโลก
4) กักเก็บอาหารที่เหลือใช

6. เน้ือเยื่อเจริญท่ีกอใหเกิดการเจริญเติบโตขั้นท่ีสองคือขอใด
1) Cork cambium and apical meristem 2) Apical meristem and cork parenchyma
3) Vascular cambium and cork cambium 4) Cork cambium and cork parenchyma

7. เน้ือเยื่อสองชนิดท่ีมีหนาท่ีในการคํ้าจุนตนไมคือขอใด
1) Parenchyma and Collenchyma 2) Collenchyma and Sclerenchyma
3) Parenchyma and Xylem 4) Xylem and Phloem
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8. การลําเลียงน้ําตาลใน Sieve Tube ไดรับการชวยเหลือจากอะไร
1) Cork cells 2) Sclerenchyma 3) Tracheids 4) Companion cells

9. การเจริญเติบโตขั้นแรกโดยเฉพาะความสูง เกิดท่ี
1) Cork Cambium 2) Apical Meristem
3) Vascular Cambium 4) Casparian Strip

10. เน้ือเยื่อในขอใดพบในเปลือกไม กระพี้ไม และแกนไม ตามลําดับ
1) Epidermis, sclerenchyma , xylem and phloem
2) Cork, phloem, xylem
3) Phloem, xylem, vascular cambium
4) Phloem, xylem, xylem

เฉลย

1. 2) 2. 2) 3. 4) 4. 3) 5. 2) 6. 3) 7. 2) 8. 4) 9. 2) 10. 4)
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ระบบนิเวศ (Ecosystem)

นิเวศวิทยา เปนวิชาท่ีกลาวถึงความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม หรือทุกๆ อยางท่ีอยูรอบๆ
สิ่งมีชีวิตน้ันๆ ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตดวยกันหรือสิ่งไมมีชีวิต

กลุมส่ิงมีชีวิต (Community) หมายถึง ประชากร (Population) ของสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตวท่ีพบใน
เน้ือท่ีแหงใดแหงหนึ่ง เชน สังคมของปาผลัดใบ หรือสังคมทุงนา

ประชากร (Population) หมายถึง กลุมของสมาชิกของสิ่งมีชีวิตในสปชีสเดียวกัน ท่ีพบในเน้ือท่ีแหงใด
แหงหนึ่ง เชน ประชากรของแมลงหวี่ในขวดเพาะเลี้ยง หรือประชากรของกวางปาในเขาใหญ

ที่อยูอาศัย (Habitat) คือ สถานท่ีเฉพาะในธรรมชาติท่ีจะพบพืชหรือสัตวแตละชนิด
Niche คือ หนาท่ีทางชีวภาพซ่ึงหมายถึงหนาท่ีท่ีสิ่งมีชีวิตแตละชนิดครอบครองในสังคม เชน ทําหนาท่ีเปน

ผูผลิต หรือผูบริโภค

แผนภาพแสดงลําดับข้ันของความสัมพันธ
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ระบบนเิวศ คือ หนวยของความสมัพันธระหวางสิง่มชีีวติกับสิง่มชีีวติ และสิง่มชีีวติกับสิง่แวดลอมท่ีอยูอาศยั
กอใหเกิดการถายทอดพลังงานโดยลําดับขั้นการกินแบบตางๆ ตลอดจนการหมุนเวียนของสารแรธาตุ จนทําใหเกิด
องคประกอบของสิ่งมีชีวิต เปนระบบที่มีลักษณะตางๆ กัน

ตัวอยางระบบนิเวศ
- ปาชายเลนมีตนโกงกาง แสม ปลาตีน
- ในลําคลองมีปู ปลา กุงผักตบชวา
- บนไมท่ีผุ มีเห็ด รา ปลวก

 ชีวนิเวศ (Biome)  หมายถึง ระบบนิเวศใดก็ตามท่ีมีองคประกอบของปจจัยทางกายภาพ เชน อุณหภูมิ
และความช้ืน และปจจัยทางชีวภาพ เชน พืชและสัตวท่ีคลายคลึงกันกระจายอยูในเขตภูมิศาสตรตางกัน เชน    
ไบโอมทะเลทราย พบไดท่ีทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชีย ไบโอมทุนดราพบไดท่ีทวีปเอมริกาเหนือ
ยุโรป และเอเชีย เปนตน

ชีวภาค (Biosphere) หรือโลกของสิ่งมีชีวิต คือ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก และ
ระหวางสิ่งมีชีวิตเหลาน้ันกับสภาพแวดลอมของโลก หรือระบบนิเวศทั้งหลายในโลกรวมกัน

รูปแบบความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
1. ปรสติ (Parasitism) เปนแบบ (+/-) เปนความสมัพันธระหวางตวัใหอาศยั (Host) กับปรสติ (Parasite)

โดยที่ตัวปรสิตซ่ึงมีขนาดเล็กกวา คอยๆ เบียดเบียนอาหารจาก Host ทําใหออนแอลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันใน
บางความสัมพันธ Host สามารถหลั่งสารเพ่ือยับยั้งหรือทําลายปรสิตได

2. การลาเหยือ่ (Predation) เปนแบบ (+/-) เปนความสมัพันธระหวางผูลากับเหยือ่ โดยอาจจะเปนสตัวกินสตัว
สัตวกินพืช หรือพืชดักจับแมลงก็ได โดยผูลาจะใชโครงสรางของรางกายในการฆาเหยื่อเพ่ือกินเปนอาหาร และ
เหยื่อจะมีการปรับตัวเพ่ือการอยูรอด เชน การมีหูไว ตาไว วิ่งเร็ว
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3. Commensalism เปนแบบ (+/0) คือ ภาวะเก้ือกูลกันโดยท่ีฝายหนึ่งไดประโยชน (ตัวอาศัย) ฝายหนึ่ง
ไมไดไมเสีย (ตัวใหอาศัย) เชน ความสัมพันธระหวางเหาฉลามและปลาฉลาม ระหวางนกท่ีทํารังบนตนไม       
เสือกับนกแรงโดยเสือฆาเหย่ือท้ิงไวเปนอาหารของนกแรง

4. Protocooperation เปนแบบ (+/+) การไดประโยชนรวมกันโดยท่ีสามารถแยกจากกันไดไมเกิดผลเสีย
เชน ความสัมพันธระหวางนกเอี้ยงกับควาย หรือดอกไมกับแมลง

5. Mutualism ภาวะท่ีตองพ่ึงพาเปนแบบ (+/+) ท้ังสองฝายไดประโยชนรวมกัน แตจะเสียประโยชนเมื่อ
แยกจากกัน เชน แบคทีเรียในลําไสมนุษย

6. Competition ภาวะการแขงขนั เปนแบบ (-/-) ท้ังสองฝายตองการปจจัยอยางเดยีวกนัท่ีมอียางจํากัด
จึงตองแขงขันกัน เชน บัวกับผักตบชวาในแหลงนํ้าเดียวกัน

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบงตามแหลงที่ไดอาหารเปน 2 ประเภท คือ Autotroph และ Heterotroph
1. Autotroph = สรางอาหารเองได
2. Heterotroph = สรางอาหารเองไมได ตองบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเพ่ือใหไดพลังงาน

2.1 Consumers ไดแก สัตวตางๆ โดยสามารถแบงตามชนิดของอาหารออกไดเปน 4 ประเภท
- Herbivore บริโภคพืช
- Carnivore บริโภคเนื้อสัตว
- Omnivore บริโภคทั้งพืชและสัตว
- Detretivore บริโภคซากสิ่งมีชีวิต

2.2 Decomposer หรือผูยอยสลายสารอินทรีย ไดแก แบคทีเรีย เห็ด รา ดํารงชีวิตโดยการหลั่ง
น้ํายอยออกมา และดูดซึมอาหารที่ยอยแลว

การถายทอดพลังงานระหวางสิ่งมีชีวิต มีการแสดงความสัมพันธได สองลักษณะ
1. หวงโซอาหาร (Food Chain) คือ กินกนัทางเดยีวไมหลายขัน้มาก เพราะจะมกีารเสยีพลงังานไปในแตละขัน้
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2. สายใยอาหาร (Food Web) คือ กินกันหลายทิศทางโดยเกิดจากหลายๆ หวงโซอาหารเชื่อมกันคลาย
ใยแมงมุม สามารถจําแนกสิ่งมีชีวิตตามลําดับขั้นในหวงโซอาหารไดโดย

- ผูผลิตจะเปนคนแรกในหวงโซอาหาร
- ผูบริโภคพืชจะเปนผูบริโภคอันดับ หนึ่ง
- ผูบริโภคสัตว จะเปนผูบริโภคอันดับ สอง
- ผูบริโภคสัตวลําดับตอไปเรื่อยๆ หรือเปนผูบริโภคลําดับสุดทาย
การถายทอดพลังงานและวัฏจักรของสาร
1. การถายทอดพลังงานจะเกิดไปในทิศทางเดียวจากดวงอาทิตย ไปยังผูผลิต และตอไปยังผูบริโภคลําดับ

ตางๆ
2. ผูรับพลังงานเปนลําดับสุดทาย คือ ผูยอยอินทรียสาร
3. ปริมาณพลังงานศักยท่ีสะสมในรูปเนื้อเยื่อ จะลดลงตามลําดับขั้นตอนการบริโภค แตปริมาณสารพิษท่ี

ไมถูกยอยสลาย เชน DDT จะเพ่ิมปริมาณขึ้นอยางมาก

Biomagnification
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การแสดงปริมาณของสิ่งมีชีวิต
1. Pyramid of Number แสดงจํานวนของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มีหนวยเปนจํานวนตัวตอตารางเมตร

Spider

Insects

Plants

พีระมิดหัวต้ัง พีระมิดหัวกลับ

Oak

Insects Herbivores

Parasites and Predators

2. Pyramid of Biomass แสดงน้ําหนักของสิ่งมีชีวิต อาจเปนหัวตั้งหรือหัวกลับ

ตนขาว 5 kg/m2
ตั๊กแตน 0.1 kg/m2
นก 0.001 kg/m2

3. Pyramid of Energy แสดงอัตราการผลิตของแตละลําดับช้ันอาหารจะเปนพีระมิดหัวตั้งเสมอ

Pyramid of Energy
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วัฏจักรของแรธาตุตางๆ ในระบบนิเวศ

วัฏจักรไนโตรเจน

วัฏจักรฟอสฟอรัส

วัฏจักรคารบอน
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แบบทดสอบ

1. ในระบบนิเวศขอใดไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก
 1) พลังงาน 2) นํ้า 3) คารบอน 4) ไนโตรเจน
2. สถานการณในขอใดท่ีทําใหระบบนิเวศเขาสูสภาวะสมดุล

1) การเพ่ิมจํานวนของสปชีส
2) การสูญพันธุของผูลาและปรสิต
3) การมีปริมาณของผูผลิตและผูบริโภคตางกันมาก
4) การเพ่ิมปริมาณของผูยอยสารอินทรีย

3. พีระมิดรูปใดแสดงถึงหวงโซอาหาร พืช → เพลี้ย → แมลงเตาทอง

1) 2)

3) 4)

4. เช้ือราชนิดหนึ่งพบวาเจริญอยูบนมูลสัตว ในกรณีน้ีมีความสัมพันธแบบใด
1) Parasitism 2) Commensalism 3) Mutualism 4) Protocooperation

5. ในสายใยอาหารตามปกติจะมีหวงโซอาหารยาวเกิน 6 หวงเพราะเหตุใด
1) ทรัพยากรธรรมชาติมีจํานวนจํากัด 2) มีการสูญเสียพลังงานไปในแตละชวง
3) ผูถูกลาไมมีทางเปลี่ยนเปนผูลา 4) สิ่งมีชีวิตมักมีสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสม

6. องคประกอบที่สําคัญของพีระมิดอาหารคือขอใด
1) แสง 2) ผูผลิต 3) สัตวกินพืช 4) ผูบริโภค

7. บอน้าํแหงหนึง่มรีะบบนเิวศอยูในภาวะสมดลุ หากมกีารปลอยน้าํเสยีจากโรงงานลงไปจะทาํใหสิง่มชีีวติชนิดใด
เพ่ิมขึ้นทันที
1) แพลงตอนพืช  2) ผูบริโภคอันดับ 1  3) ผูยอยสลาย  4) ผูบริโภคอันดับ 1
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8.

จากรูป แสดงสายใยอาหารในระบบนิเวศแหงหนึ่ง ถางูถูกกําจัดออกไปในระบบนิเวศจะเกิดผลกระทบ
อยางไรตอระบบนิเวศ

ก. ก้ิงกามีประชากรเพ่ิมขึ้น ข. จ้ิงหรีดมีประชากรเพ่ิมขึ้น
ค. เหยี่ยวมีประชากรลดลง

1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค. 3) ก. และ ค.  4) ก., ข. และ ค.
9. กราฟแสดงความสัมพันธระหวางชวงเวลาในแตละวันกับการทํากิจกรรมของสัตว 2 ชนิด คือ A (เสนทึบ)

และ B (เสนประ) A และ B นาจะเปนสัตวคูใด ตามลําดับ

1) หนู และนกฮูก 2) นกเคาแมว และหนู
3) คางคาว และนกเขา 4) ชาง และนางอาย

10. กิจกรรมในขอใดไมไดเพ่ิมปริมาณคารบอนในชั้นบรรยากาศ
1) การสังเคราะหดวยแสง 2) การหายใจ
3) การเผาผลาญเช้ือเพลิง 4) ขอ 2) และขอ 3)

เฉลย

1. 1) 2. 1) 3. 3) 4. 2) 5. 2) 6. 2) 7. 3) 8. 4) 9. 3) 10. 1)
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แรงและการเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่ คือ การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง
ระยะทาง (Distance) คือ ความยาวของเสนทางท้ังหมดท่ีเคลื่อนท่ีจากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทาย
การกระจัดหรือการขจัด (Displacement) คือ ระยะทางที่สั้นท่ีสุดจากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทาย

มีความยาวเทากับความยาวของเสนตรงจากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทาย

ขอควรระวัง
การกระจัดเปนเวกเตอร สวนระยะทางเปนสเกลาร

ตัวอยางที่ 1
1. คลองทีต่ดัตรงจากเมอืง A ไปเมอืง B มคีวามยาว 65 กิโลเมตร ขณะทีถ่นนจากเมอืง A ไปเมอืง B มรีะยะทาง

79 กิโลเมตร ถาชายคนหนึ่งขนสินคาจากเมือง A ไปเมือง B โดยรถยนต ถามวาสินคานั้นมีขนาดการกระจัด
เทาใด
1) 14 km 2) 65 km 3) 72 km 4) 79 km

2. เดก็คนหนึง่เดนิไปทางทศิเหนอืไดระยะทาง 300 เมตร จากน้ันเดนิไปทางทศิตะวนัออกไดระยะทาง 400 เมตร   
ใชเวลาเดินทางท้ังหมด 500 วินาที เด็กคนนี้เดินดวยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่เมตรตอวินาที
1) 0.2 m/s 2) 1.0 m/s 3) 1.4 m/s 4) 2.0 m/s
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ความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ย
ความเร็วเฉลี่ย ไดแก อัตราการเปลี่ยนการขจัดตอหนวยเวลา เขียนเปนสมการ ไดดังนี้

vr = t
sr

สวนอัตราเร็วเฉลี่ย คือ อัตราการเปลี่ยนระยะทางตอหนวยเวลา

v = t
s

ตัวอยางที่ 2 รถยนตคันหนึง่วิง่ดวยอตัราเรว็คงตวั 20 เมตรตอวนิาที นานเทาใดจึงจะเคลือ่นท่ีไดระยะทาง 500 เมตร
1) 10 s 2) 15 s 3) 20 s 4) 25 s

ตัวอยางที่ 3 เด็กคนหนึ่งออกกําลังกายดวยการวิ่งดวยอัตราเร็ว 6 เมตรตอวินาที เปนเวลา 1 นาที วิ่งดวย
อัตราเร็ว 5 เมตรตอวินาที อีก 1 นาที แลวเดินดวยอัตราเร็ว 1 เมตรตอวินาที อีก 1 นาที  จงหาอัตราเร็วเฉลี่ย
ในชวงเวลา 3 นาทีน้ี

1) 3.0 m/s 2) 3.5 m/s 3) 4.0 m/s 4) 4.5 m/s

ตัวอยางที่ 4 รถยนตคันหนึ่งวิ่งดวยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรตอช่ัวโมง จากเมือง A ไปเมือง B ท่ีอยูหางกัน
200 กิโลเมตร ถาออกเดินทางเวลา 06.00 น. จะถึงปลายทางเวลาใด

1) 07.50 น. 2) 08.05 น. 3) 08.30 น. 4) 08.50 น.

ตัวอยางที่ 5 A กับ B วิ่งออกกําลังกายจากจุดๆ หนึ่งดวยอัตราเร็วสม่ําเสมอ 4 เมตรตอวินาที และ 6 เมตร
ตอวินาที ตามลําดับ เมื่อเวลาผานไป 60 วินาที A กับ B จะอยูหางกันกี่เมตร

ตัวอยางที่ 6 ในการทดลองปลอยถุงทรายใหตกแบบเสรีโดยลากแถบกระดาษผานเครื่องเคาะสัญญาณ เวลาที่
เคาะจุดทุกๆ 1/50 วนิาที จุดบนแถบกระดาษปรากฏดงัรปู ถาระยะระหวางจุดท่ี 9 ถึงจุดท่ี 10 วดัได 3.80 เซนติเมตร
และระยะระหวางจุดท่ี 10 ถึงจุดท่ี 11 วัดได 4.20 เซนติเมตร ความเร็วเฉลี่ยท่ีจุดท่ี 10 จะเปนกี่เมตรตอวินาที

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ความเรงเฉล่ีย
ความเรงเฉลี่ย คือ อัตราการเปลี่ยนความเร็วตอหนวยเวลา

ar =
ความเร็วท่ีเปลี่ยน

เวลา
ar = t

uv rr -

ในการเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งความเรงจะมีทิศลงเสมอและมีคาคงท่ี 9.8 เมตร/วินาที2

ถาความเรงมีทิศตรงขามกับความเร็วตนจะมีคาเปนลบ เรียกอีกอยางวา “ความหนวง”
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ตัวอยางที่ 7 ในการเคลื่อนท่ีเปนเสนตรง กราฟขอใดแสดงวาวัตถุกําลังเคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงตัว
1) ความเรง

เวลา0

2) ความเรง

เวลา0
3) ความเรง

เวลา0

4) ความเรง

เวลา0

ตัวอยางที่ 8 โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งดวยความเร็วตน 4.9 เมตรตอวินาที นานเทาใดลูกบอลจึงจะเคลื่อนท่ีไป
ถึงจุดสูงสุด

1) 0.5 s 2) 1.0 s 3) 1.5 s 4) 2.0 s

ตัวอยางที่ 9 ถาปลอยใหกอนหนิตกลงจากยอดตกึสูพ้ืน การเคลือ่นท่ีของกอนหนิกอนจะกระทบพืน้จะเปนตามขอใด
ถาไมคิดแรงตานของอากาศ

1) ความเร็วคงท่ี 2) ความเร็วเพ่ิมขึ้นอยางสม่ําเสมอ
3) ความเร็วลดลงอยางสม่ําเสมอ 4) ความเร็วเพ่ิมขึ้นแลวลดลง

ตัวอยางที่ 10 รถยนตคันหนึ่งเคลื่อนท่ีจากหยุดน่ิงไปบนเสนทางตรง เวลาผานไป 4 วินาที มีความเร็วเปน
8 เมตร/วินาที ถาอัตราเร็วเพ่ิมขึ้นอยางสม่ําเสมอ รถยนตคันนี้มีความเรงเทาใด

1) 2 m/s2 2) 4 m/s2 3) 12 m/s2 4) 14 m/s2

การเคลื่อนที่แบบตางๆ
การเคลื่อนท่ีแบบตางๆ ตามท่ีเรียนประกอบดวย

การเคลื่อนท่ีเปนเสนโคง (Projectile)
การเคลื่อนท่ีเปนวงกลม (Circular Motion)
การเคลื่อนท่ีแบบแกวง (Simple Harmonic Motion)

การเคลื่อนที่เปนเสนโคง
เปนการเคลื่อนท่ีในสองมิติท่ีเปนอิสระตอกัน
รูปรางการเคลื่อนท่ีเปนรูปพาราโบลา
อัตราเร็วในแนวราบมักจะคงท่ี
อัตราเร็วในแนวดิ่งเปลี่ยนไปตามความเรงโนมถวง

0yV

0xV x

y

H

R

0V
r

0yy VV   -=

0V   y =

0xx VV   =

0xx VV   =
a 0xx VV   =

0xx VV   =
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การเคลื่อนที่เปนเสนโคงและการตกอยางอิสระ

ภาพแสดงการเคลื่อนท่ีเปนเสนโคง โดยมีอัตราเร็วในแนวดิ่งเทากับศูนยเทียบกับการตกอยางอิสระ จะเห็น
ไดวาระดับของวัตถุในแนวดิ่งเทากัน ดังน้ัน วัตถุจะถึงพ้ืนพรอมกัน
ตัวอยางที่ 11 การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจกไทล เมื่อวัตถุเคลื่อนท่ีขึ้นไปถึงตําแหนงสูงสุด อัตราเร็วของวัตถุจะเปน
อยางไร

1) มีคาเปนศูนย 2) มีอัตราเร็วแนวราบเปนศูนย
3) มีคาเทากับอัตราเร็วแนวราบเมื่อเริ่มเคลื่อนท่ี 4) มีคาเทากับอัตราเร็วเมื่อเริ่มเคลื่อนท่ี

ตัวอยางที่ 12 ยิงวัตถุจากหนาผาออกไปในแนวระดับ ปริมาณใดของวัตถุมีคาคงตัว
1) อัตราเร็ว 2) ความเร็ว
3) ความเร็วในแนวดิ่ง 4) ความเร็วในแนวระดับ

การเคลื่อนที่เปนวงกลม
เปนการเคลื่อนท่ีรูปวงกลม
อัตราเร็วมักจะคงท่ี
ความเรงของการเคลื่อนท่ีจะตั้งฉากกับความเร็วเสมอ
จํานวนรอบของการเคลื่อนท่ีตอวินาที เรียกวา “ความถี่”
เวลาที่เคลื่อนท่ีครบ 1 รอบ เรียกวา “คาบ”

pelocily

acceleration

diagian f

r
Centripetal Force Apparatus

string
upper clip

glass tube
mass, m

weight hanger
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ตัวอยางที่ 13 รถไตถังเคลื่อนท่ีดวยอัตราเร็วสม่ําเสมอและวิ่งครบรอบได 5 รอบในเวลา 2 วินาที หากคิดในแง
ความถ่ีของการเคลื่อนท่ี ความถ่ีจะเปนเทาใด

1) 2.5 Hz 2) 1.5 Hz 3) 0.5 Hz 4) 0.4 Hz

ตัวอยางที่ 14 เหวี่ยงจุกยางใหเคลื่อนท่ีเปนแนววงกลมในระนาบระดับศีรษะ 20 รอบ ใชเวลา 5 วินาที จุกยาง
เคลื่อนท่ีดวยความถี่เทาใด

1) 0.25 รอบ/วินาที 2) 4 รอบ/วินาที 3) 5 รอบ/วินาที 4) 10 รอบ/วินาที

ตัวอยางที่ 15 การเคลื่อนท่ีใดท่ีแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุมีทิศตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนท่ีตลอดเวลา
1) การเคลื่อนท่ีในแนวตรง 2) การเคลื่อนท่ีแบบวงกลมดวยอัตราเร็วคงตัว
3) การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจกไทล 4) การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย

การเคลื่อนที่ของรถยนตตามถนนโคง

vv

Bf

vv

f

A

เวลารถยนตเลีย้วโคงจะเคลือ่นท่ีเปนสวนโคงของวงกลม โดยทีอ่ตัราเรงของรถยนตจะมทิีศพุงเขาสูศูนยกลาง
และมีทิศตั้งฉากกับทิศของอัตราเร็วของรถยนต ความเรงน้ีเกิดจากแรงเสียดทานระหวางลอรถกับถนน

การยกขอบถนนเพื่อชวยในการเคลื่อนที่

θ

mg

N

θ= sinN Fc

θ= cosN Fc

เพ่ือเปนการชวยใหรถท่ีเคลือ่นท่ีเขาสูทางโคงสามารถเคลือ่นท่ีไดดวยอตัราเรว็สงูขึน้ จึงนิยมท่ีจะยกขอบถนน
ใหสูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมแรงในทิศเขาสูศูนยกลางความโคง สามารถสังเกตไดจากถนนท่ัวๆ ไป
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การเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic
การเคลื่อนท่ีแบบ Simple Harmonic เปนการเคลื่อนท่ีท่ีมีลักษณะกลับไปมาเปนคาบ
หัวใจสําคัญ คือ ความเรงมีทิศตรงขามกับการขจัดและแปรผันตรงกับขนาดของการขจัด
จํานวนครั้งท่ีเคลื่อนท่ีกลับไปมาตอวินาทีเรียกวา “ความถี่”
เวลาที่ใชในการเคลื่อนท่ีครบ 1 รอบเทากับ “คาบ”
ระบบที่มีการเคลื่อนท่ีแบบ Simple Harmonic ไดแก ลูกตุมอยางงาย มวลติดปลายสปริง

การแกวงของลูกตุม
การแกวงของลูกตุมขึ้นกับความยาวของเสนเชือกกับความเรงโนมถวงของโลก ตามสมการ

เปนการทดลองที่มีในบทเรียน

ตัวอยางที่ 16 ถาการแกวงของนอตแบบฮารมอนิกอยางงายจากตําแหนง A ไป B ใชเวลา 0.5 วินาที คาบการ
แกวงจะมีคาก่ีวินาที

C
B

A

ตัวอยางที่ 17 นอตขนาดเล็กผูกดวยสายเอ็นแขวนไวใหสายยาว L ซ่ึงสามารถเปลี่ยนใหมีคาตางๆ ได คาบการ
แกวง T ของนอตจะขึ้นกับความยาว L อยางไร

1) T2 เปนปฏิภาคโดยตรงกับ L2 2) T เปนปฏิภาคโดยตรงกับ L
3) T2 เปนปฏิภาคโดยตรงกับ L 4) T  เปนปฏิภาคโดยตรงกับ L

สนามของแรง
แรงในธรรมชาติมี 4 แรง ไดแก
- แรงดึงดูดระหวางมวล - แรงไฟฟาแมเหล็ก
- แรงนิวเคลียรชนิดออน - แรงนิวเคลียรชนิดแรง
แรงท่ีพบเห็นไดท่ัวไป ไดแก แรงดึงดูดระหวางมวลและแรงไฟฟา
บริเวณท่ีพบแรงไดเรียกวา “สนามของแรง” เชน บริเวณรอบโลกสามารถพบแรงดึงดูดไดจึงเรียกวา

“มีสนามของความโนมถวง” (Gravity Field) ไดแก บริเวณท่ีมีความเรงโนมถวง (g)

T  =  2π g
L
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แรงทางไฟฟา
แรงทางไฟฟาเกิดขึ้นระหวางประจุไฟฟา
ประจุไฟฟาในธรรมชาติมี 2 ชนิด ไดแก ประจุบวกและประจุลบ
แรงทางไฟฟาระหวางประจุเหมือนกันเปนแรงผลัก สวนแรงระหวางประจุตางชนิดกันเปนแรงดูด

+ +
r

1q 2q
F
r

- F
r

(a) Repulsion

- -1q 2q
F
r

- F
r

(b) Repulsion

- -1q 2q
F
r

-F
r

(c) Attraction

ตัวอยางที่ 18 A, B และ C เปนแผนวตัถุ 3 ชนิดท่ีทําใหเกิดประจุไฟฟาโดยการถู ซ่ึงไดผลดงัน้ี A และ B ผลกักัน
สวน A และ C ดูดกัน ขอใดตอไปนี้ถูกตอง

1) A และ C มีประจุบวก แต B มีประจุลบ 2) B และ C มีประจุลบ แต A มีประจุบวก
3) A และ B มีประจุบวก แต C มีประจุลบ 4) A และ C มีประจุลบ แต B มีประจุบวก

สนามไฟฟา (Electric Field)
บริเวณรอบประจุจะมีความสามารถในการใหแรงไฟฟา ไดเรียกวามีสนามไฟฟาอยู
แรงท่ีกระทําตอประจุ q ในสนามไฟฟา E มีคาเทากับ F = qE
สนามไฟฟาจะบอกทิศของแรงท่ีกระทําตอประจุทดสอบที่เปนประจุบวก
สนามไฟฟามีทิศพุงออกจากประจุบวกและพุงเขาหาประจุลบ
เสนสมมติท่ีเขียนเพ่ือบอกทิศของสนามไฟฟา เรียก “เสนแรงไฟฟา”
เสนสัมผัสเสนแรงบอกทิศของสนามไฟฟาท่ีจุดน้ัน
จํานวนเสนแรงตอพ้ืนท่ีบอกความเขมของสนามไฟฟา

สนามไฟฟาจากประจุบวกและลบ

+ -

field lined

The electric field from an
isolated positive charge

The electric field from an
isolated negative charge
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สนามไฟฟาจากประจุบวก 2 ประจุ

- ระหวางประจุไฟฟาท้ังสองจะมีบริเวณท่ีสนามไฟฟาหักลางกันหมด เรียกวา “จุดสะเทิน”
- เสนแรงท่ีเห็นจะบอกทิศทางของสนามไฟฟา

สนามไฟฟาระหวางประจุบวกและลบ

สนามไฟฟาจะพุงออกจากประจุบวกและเขาหาประจุลบ

สนามไฟฟาคงตัว
สนามไฟฟาคงตัว คือ สนามไฟฟาท่ีมีคาคงท่ีทุกแหง
แทนไดดวยเสนแรงท่ีมีลักษณะขนานกัน

- +

การเคลื่อนที่ของประจุในสนามไฟฟา
เมื่อพิจารณาจากทิศของแรงท่ีทําตอประจุแลวสรุปไดวา
ประจุบวกจะเคลื่อนท่ีไปตามสนาม
ประจุลบจะเคลื่อนท่ีสวนทางกับสนาม
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ตัวอยางที่ 19 จุด A และ B อยูภายในเสนสนามไฟฟาท่ีมีทิศตามลูกศรดังรูป ขอใดตอไปนีถู้กตอง

A B

1) วางประจุลบลงที่จุด A ประจุลบจะเคลื่อนไปที่จุด B
2) วางประจุบวกลงท่ีจุด B ประจุบวกจะเคลื่อนไปที่จุด A
3) สนามไฟฟาท่ีจุด A สูงกวาสนามไฟฟาท่ีจุด B
4) สนามไฟฟาท่ีจุด A มีคาเทากับสนามไฟฟาท่ีจุด B

สนามแมเหล็ก

สนามแมเหล็ก ไดแก บริเวณโดยรอบแทงแมเหล็ก ซ่ึง
สามารถสงผลใหเกิดแรงบนประจุไฟฟาท่ีเคลื่อนท่ีเขามาได 
และเหนี่ยวนําใหแทงแมเหล็กอื่นเรียงตัวในแนวขนานกับ
เสนแรง
สนามแมเหล็กมีทิศพุงออกจากขั้วเหนือ และพุงเขาหาขั้วใต
ขั้วโลกเหนือมีขั้วแมเหล็กใต และขั้วโลกใตมีขั้วแมเหล็กเหนือ

สนามแมเหล็กโดยรอบแทงแมเหล็ก

สนามแมเหล็กจากข้ัวแมเหล็กตางข้ัวกัน สนามแมเหล็กจากแมเหล็กเหมือนกัน
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การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาในสนามแมเหล็ก

เมือ่สนามแมเหลก็เปลีย่นทิศ ทิศการเบนของลาํอเิลก็ตรอนจะเปลีย่นไปดวย เน่ืองจากแรงแมเหลก็เปลีย่นทิศ

ตัวอยางที่ 20 สนามแมเหล็กท่ีเปนสวนหนึ่งของคลื่นแสงนั้น มีทิศทางตามขอใด
1) ขนานกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของแสง
2) ขนานกับสนามไฟฟา แตตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนท่ีของแสง
3) ตั้งฉากกับท้ังสนามไฟฟาและทิศการเคลื่อนท่ีของแสง
4) ตั้งฉากกับท้ังสนามไฟฟา แตขนานกับทิศของการเคลื่อนท่ีของแสง

ตัวอยางที่ 21 โดยปกตเิขม็ทิศจะวางตวัตามแนวทิศเหนอื-ใต เมือ่นาํเขม็ทิศมาวางใกลๆ  กับกึง่กลางแทงเหลก็ท่ี
ตาํแหนงดงัรปู เข็มทิศจะช้ีในลักษณะใด
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ตัวอยางที่ 22 ลาํอนภุาค P และ Q เมือ่เคลือ่นท่ีผานสนามแมเหลก็ B ท่ีมทิีศพุงออกตัง้ฉากกับกระดาษมกีาร
เบ่ียงเบนดงัรปู ถานําอนุภาคท้ังสองไปวางไวในบริเวณท่ีมีสนามไฟฟาสม่ําเสมอ แนวการเคลื่อนท่ีจะเปนอยางไร

1) เคลื่อนท่ีไปทางเดียวกันในทิศทางตามเสนสนามไฟฟา
2) เคลื่อนท่ีไปทางเดียวกันในทิศทางตรงขามกับเสนสนามไฟฟา
3) เคลื่อนท่ีในทิศตรงขามกันโดยอนุภาค P ไปทางเดียวกับสนามไฟฟา
4) เคลื่อนท่ีในทิศตรงขามกันโดยอนุภาค Q ไปทางเดียวกับสนามไฟฟา

P
Q

B
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ตัวอยางที่ 23 อนุภาคโปรตอนเคลื่อนท่ีเขาไปในทิศขนานกับสนามแมเหล็ก ซ่ึงมีทิศพุงเขากระดาษแนวการ
เคลื่อนท่ีของอนุภาคโปรตอนจะเปนอยางไร

1) วิ่งตอไปเปนเสนตรงดวยความเร็วคงตัว 2) เบนไปทางขวา
3) เบนไปทางซาย 4) วิ่งตอไปเปนเสนตรงและถอยหลังกลับในที่สุด

ตัวอยางที่ 24 อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมา เมื่อเคลื่อนท่ีในสนามแมเหล็ก ขอใดไมเกิดการเบน
1) อนุภาคแอลฟา 2) อนุภาคบีตา
3) รังสีแกมมา 4) อนุภาคแอลฟาและอนุภาคบีตา

ตัวอยางที่ 25 วางลวดไวในสนามแมเหลก็ดงัรปู เมือ่ใหกระแสไฟฟาเขาไปในเสนลวดตวันําจะเกดิแรงเน่ืองจาก
สนามแมเหลก็กระทําตอลวดนี้ในทิศทางใด

1) ไปทางซาย (เขาหา N)
2) ไปทางขวา (เขาหา S)
3) ลงขางลาง
4) ขึ้นดานบน

พลังงาน

คล่ืน คล่ืนกล องคประกอบและสมบัติของคล่ืน

คลื่นคืออะไร
คลื่น คือ การสงผานการรบกวน (Disterbance) จากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นๆ
คลื่น คือ การสงผานพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

“it often happens that the wave flees the place of its creation, while the
water does not; like the waves made in the field of grain by the wind, where
we see the waves running across the field while the grain remains in place”

Leonardo da Vinci

N S I
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ชนิดของคลื่น
คลื่นจําแนกออกไดหลายแบบ
1. จําแนกตามตัวกลาง การจําแนกแบบนี้จําแนกจากวา คลื่นท่ีสงไปตองอาศัยตัวกลางหรือไม จําแนกได

2 ประเภท คือ คลื่นกล และคลื่นแมเหล็กไฟฟา
คลืน่กล (Mechanical Wave) เปนคลืน่ท่ีอาศยัตวักลางในการเคลือ่นท่ีไป ไดแก คลืน่น้าํ คลืน่ในเสนเชือก

คลื่นแผนดินไหว เปนตน หากปราศจากตัวกลางคลื่นเหลาน้ีจะไมสามารถเคลื่อนท่ีไปได เชน เสียงสามารถเดินทาง
ผานสุญญากาศ เปนตน

คลื่นแมเหล็กไฟฟา เปนคลื่นชนิดเดียวท่ีไมตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี สามารถเดินทางผาน
สุญญากาศได มีองคประกอบเปนสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กทิศตั้งฉากกัน คลื่นแมเหล็กไฟฟาแบงออกเปนคลื่น
ช่ือตางๆ กันตามความยาวคลื่นหรือความถ่ี ตามลําดับความยาวคลื่นจากนอยไปมาก ไดแก รังสีแกมมา รังสีเอกซ
รังสีอัลตราไวโอเลต แสง รังสีอินฟราเรด คลื่นไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุ ตามลําดับ

electric
ficld

magnetic
field

propagation

2. จําแนกตามลักษณะการสั่น การจําแนกตามลักษณะการส่ันพิจารณาจากทิศทางการสั่นของตัวกลาง
เทียบกับทิศท่ีคลื่นเคลื่อนท่ีไป สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ คลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว

คลื่นตามขวาง เปนคลื่นท่ีการขจัดของตัวกลางอยูในแนวตั้งฉากกับทิศท่ีคลื่นเคลื่อนท่ีไป ตัวอยางของ
คลื่นประเภทนี้ ไดแก คลื่นในเสนเชือก
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คลื่นตามยาว เปนคลื่นท่ีการขจัดของตัวกลางอยูในแนวเดียวกันกับทิศท่ีคลื่นเคลื่อนท่ี ตัวอยางของ
คลื่นประเภทนี้ ไดแก คลื่นเสียง คลื่นอัดในสปริง เปนตน

ตัวอยางที่ 26 คลื่นใดตอไปนี้เปนคลื่นท่ีตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี
ก. คลื่นแสง ข. คลื่นเสียง ค. คลื่นผิวนํ้า

ขอใดถูกตอง
1) ก., ข. และ ค. 2) ข. และ ค. 3) ก. เทาน้ัน 4) ผิดทุกขอ

ตัวอยางที่ 27 มนุษยอวกาศสองคนปฏิบัติภารกิจบนพ้ืนผิวดวงจันทร สื่อสารกันดวยวิธีใดสะดวกที่สุด
1) คลื่นเสียงธรรมดา 2) คลื่นโซนาร 3) คลื่นวิทยุ 4) คลื่นเสียงอัลตราซาวด

ตัวอยางที่ 28 คลื่นขบวนหนึ่งมีความถ่ี 10 เฮิรตซ มวลของเชือกท่ีจุดใดๆ จะสั่นไดก่ีรอบในเวลา 1 นาที

องคประกอบของคลื่น

Wavelength

Amplitude

อําพน (Amplitude) คือ การขจัดสูงสุดของคลื่น
คาบ (Period) คือ เวลาที่คลื่นเคลื่อนท่ีผานไป 1 ลูก จะเทากับเวลาที่ตัวกลางสั่น 1 รอบ
ความถี่ (Frequency) คือ จํานวนลูกคลื่นท่ีเคลื่อนท่ีผานจุดหนึ่งในเวลา 1 วินาที
ความถ่ีจะเปนสวนกลับของคาบ

f = T
1
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ความยาวคล่ืน (Wavelength) คือ ระยะระหวาง 2 จุดท่ีมีการขจัดเทากัน หรือระยะระหวางยอดคลื่น
2 ยอด ใชสัญลักษณ “λ”

อัตราเร็วของคลื่น
อัตราเร็วของคล่ืน คือ ระยะทางที่คลื่นหรือการรบกวนเคลื่อนท่ีไปไดในเวลา 1 วินาที อัตราเร็วน้ีไมขึ้นกับ

ความถ่ีของคลื่น แตขึ้นอยูกับสมบัติของตัวกลาง เชน ความตึงเชือก ความหนาแนน อุณหภูมิ เปนตน               
แตอัตราเร็วของคลื่นจะเทากับผลคูณระหวางความยาวคลื่นและความถี่ ดังพิสูจนไดจากวา คลื่นจะเคลื่อนท่ีไปได
1 ลูก (1 ความยาวคลื่น) ในเวลา 1 คาบ ดังน้ัน

v = T
λ

v = fλ
อัตราเร็วของคล่ืนตางๆ
อัตราเร็วของคลื่นจะขึ้นอยูกับสมบัติของตัวกลาง ตัวกลางท่ีมีสมบัติตางกัน ก็จะมีอัตราเร็วของคลื่นตาง

ออกไปดวย เชน
คลื่นในเสนเชือก อัตราเร็วของคลื่นในเสนเชือกจะขึ้นอยูกับความตึงเชือก และขนาดของเสนเชือก (มวล

ของเสนเชือกตอหนวยความยาว) ในเครื่องดนตรีประเภทสาย เน่ืองจากเชือกถูกตรึงปลายไวท้ังสองดาน
ความยาวคลื่นท่ียาวท่ีสุดของคลื่นในเสนเชือกจะถูกบังคับดวยระยะระหวางจุดตึง เชือกท่ีมีความตึงมากกวา (เมื่อ
ขนาดเสนเทากัน) จะใหเสียงท่ีมีความถ่ีสูงกวา ขณะที่เชือกท่ีเสนเล็กท่ีความตึงเทากันจะใหเสียงท่ีมีความถ่ีสูงกวา
เชือกเสนโต เพราะมีอัตราเร็วสูงกวา

คลื่นเสียง จากคาอัตราเร็วเสียงท่ีปรากฏ พบวาอัตราเร็วเสียงในวัสดุท่ีมีความหนาแนนสูงมักจะมากกวา
อัตราเร็วของเสียงในวัตถุท่ีมีความหนาแนนต่ํา เชน เสียงในอากาศมีอัตราเร็วประมาณ 350 เมตร/วินาที ขณะที่
คลื่นเสียงในน้ํามีอัตราเร็วประมาณ 1500 เมตรตอวินาที และในของแข็งอาจมีคามากถึง 3000 เมตร/วินาที

สําหรับอัตราเร็วเสียงในอากาศ จะมีคาเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของอากาศ โดยเมื่ออากาศรอนขึ้นจะมีอัตรา
เร็วสูงขึ้น

คลื่นแมเหล็กไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟามีอัตราเร็วในสุญญากาศคงที่ เทากับ 3 × 108 เมตรตอวินาที

ตัวอยางที่ 29 ถาดีดกีตารแลวพบวาเสียงท่ีไดยินต่ํากวาปกติ จะมีวิธีปรับแกใหเสียงสูงขึ้นไดอยางไร
1) เปลี่ยนใชสายเสนใหญขึ้น 2) ปรับสายใหหยอนลง
3) ปรับตําแหนงสายใหยาวข้ึน 4) ปรับสายใหตึงขึ้น

ตัวอยางที่ 30 เมื่อคลื่นเดินทางจากน้ําลึกสูนํ้าตื้น ขอใดตอไปนีถู้กตอง
1) อัตราเร็วคลื่นในน้ําลึกนอยกวาอัตราเร็วคลื่นในน้ําตื้น
2) ความยาวคลื่นในน้ําลึกมากกวาความยาวคลื่นในน้ําตื้น
3) ความถ่ีคลื่นในน้ําลึกมากกวาความถี่คลื่นในน้ําตื้น
4) ความถ่ีคลื่นในน้ําลึกนอยกวาความถ่ีคลื่นในน้ําตื้น
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ตัวอยางที่ 31 เมื่อคลื่นเคลื่อนจากตัวกลางท่ีหนึ่งไปตัวกลางท่ีสองโดยอัตราเร็วของคลื่นลดลง ถามวาสําหรับ
คลื่นในตัวกลางท่ีสอง ขอความใดถูกตอง

1) ความถ่ีเพ่ิมขึ้น 2) ความถ่ีลดลง
3) ความยาวคลื่นมากขึ้น 4) ความยาวคลื่นนอยลง

ตัวอยางที ่32 ชาวประมงสงคลืน่โซนารไปยงัฝูงปลา พบวาชวงเวลาทีค่ลืน่ออกไปจากเครือ่งสงจนกลบัมาถงึเครือ่ง
เปน 1.0 วินาทีพอดี  จงหาวาปลาอยูหางจากเรือเทาใด (กําหนดใหความเร็วของคลื่นในน้ําเปน 1540 เมตรตอ
วินาที)

1) 260 m 2) 520 m 3) 770 m 4) 1540 m

ตัวอยางที่ 33 คลืน่วทิยท่ีุสงออกจากสถานวีทิยสุองแหง มคีวามถี ่ 90 เมกะเฮริตซ และ 100 เมกะเฮริตซ
ความยาวคลืน่ของคลื่นวิทยุท้ังสองนีต้างกันเทาใด

1) 0.16 m 2) 0.33 m 3) 3.00 m 4) 3.33 m

ตัวอยางที่ 34 ระดับเสียงและคุณภาพเสียงขึ้นอยูกับสมบัติใด ตามลําดับ
1) ความถ่ี  รูปรางคลื่น 2) รูปรางคลื่น  ความถ่ี
3) แอมพลิจูด  ความถ่ี 4) ความถ่ี  แอมพลิจูด

ตัวอยางที่ 35 ถากระทุมนํ้าเปนจังหวะสม่ําเสมอ ลูกปงปองท่ีลอยอยูหางออกไปจะเคลื่อนท่ีอยางไร
1) ลูกปงปองเคลื่อนท่ีออกหางไปมากขึ้น 2) ลูกปงปองเคลื่อนท่ีเขามาหา
3) ลูกปงปองเคลื่อนท่ีขึ้น-ลงอยูท่ีตําแหนงเดิม 4) ลูกปงปองเคลื่อนท่ีไปดานขาง

สมบัติของคล่ืน
คลื่นมีสมบัติ 4 อยาง คือ
สมบัติการสะทอน เมือ่คลืน่เคลือ่นท่ีเขาหาสิง่กีดขวาง คลืน่สามารถสะทอนกลบัไดโดยมมุตกกระทบเทากับ

มุมสะทอน
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ตัวอยางที่ 36 ขอใดตอไปนี้เปนวัตถุประสงคของการบุผนังของโรงภาพยนตรดวยวัสดุกลืนเสียง
1) ลดความถี่ของเสียง 2) ลดความดังของเสียง
3) ลดการสะทอนของเสียง 4) ลดการหักเหของเสียง

สมบัติการหักเห เมื่อคลื่นตกกระทบรอยตอของตัวกลางท่ีมีสมบัติตางกัน (มีอัตราเร็วในแตละตัวกลางไม
เทากัน) โดยทศิการเคลือ่นท่ีของคลืน่ทํามมุกับแนวเสนรอยตอ (ไมตัง้ฉาก) คลืน่ท่ีเคลือ่นท่ีผานรอยตอจะมทิีศเปลี่ยนไป
เรียกวาเกิดการหักเหเกิดขึ้นในการหักเหจากตัวกลางท่ีมีอัตราเร็วสูงไปยังตัวกลางท่ีมีอัตราเร็วต่ํา ทิศการเคลือ่นท่ี
จะเบนเขาหาเสนตัง้ฉากกบัรอยตอ เรยีกวา “เกดิการหักเหเขา” ขณะทีห่ากการเคลือ่นท่ีมาจากตวักลางท่ีมีอัตราเร็ว
ต่ําไปยังตัวกลางท่ีมีอัตราเร็วสูงการหักเหจะมีทิศเบนออกจากแนวตั้งฉาก เรียกวา “เกิดการหักเหออก”

ภาพแสดงการหักเหที่รอยตอของตัวกลางที่มีอัตราเร็วตางกัน

ปรากฏการณธรรมชาติหลายอยางเกิดจากการหักเห เชน การเกิดรุงกินน้ําเกิดจากการหักเหของแสงที่
หยดน้ํา แตเน่ืองจากแสงแตละสีหักเหไดไมเทากัน ดังน้ันจึงเกิดการแยกกระจายแสงออกเปนรุงเกิดขึ้น

สมบติัการแทรกสอด เมือ่คลืน่สองขบวนจากแหลงกําเนิดตางกันมาถงึจุดเดยีวกนั คลืน่ลพัธ ณ ตาํแหนงน้ัน
สามารถไดจากผลบวกเชิงพีชคณติของการขจัดจากคลืน่ท้ังสอง ถาการขจัดมทิีศเดยีวกนัผลรวมกจ็ะสงูขึน้ในขณะที่
หากการขจัดมทิีศตรงขาม ผลรวมก็จะมขีนาดเล็กลง จุดท่ีผลรวมการขจัดมคีาสงูสดุ เรยีกวา “จดุปฏิบพั” (Antinode)
สวนจุดท่ีการขจัดหักลางกันจนมีคาต่ําสุด เรียกวา “จุดบัพ” (Node)

แนวของจุดบัพ

แนวของปฏิบัพ

ภาพแสดงการแทรกสอดของคลื่นน้ําจากแหลงกําเนิด 2 แหลง และแสดงแนวของจุดบัพและปฏิบัพ
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สมบัติการเลี้ยวเบน เมื่อคลื่นเคลื่อนท่ีผานชองเปด พบวามีคลื่นน้ําบางสวนเลี้ยวผานสวนท่ีชองเปดบังอยู
ไดปรากฏการณน้ีเรยีกวา เกิดการเล้ียวเบนของคลืน่น้าํท่ีชองแคบเดีย่ว และยงัพบวาถาชองเปดมคีวามกวางนอยกวา
ความยาวคลื่นของคลื่นน้ํา คลื่นท่ีผานออกมาจะมีลักษณะเปนคลื่นรูปทรงกลม

คลื่นน้ําเคลื่อนท่ีผานชองเปดท่ีมีความกวางโปรดสังเกตแนวของคลื่นท่ีเลี้ยวเบนไป

คลื่นน้ําเคลื่อนท่ีผานชองเปดแคบโปรดสังเกตหนาคลื่นท่ีผานออกมาท่ีมีลักษณะเปนคลื่นทรงกลม
เสียงคืออะไร
เสยีง คือ คลืน่ตามยาวท่ีเคลือ่นท่ีไปในตวักลาง โดยทีก่ารส่ันของตวักลางอยูในแนวเดยีวกบัทิศการเคลือ่นท่ี

ของคลื่นเสียง
การเกิดเสียง
เสียงเกิดจากการส่ันของแหลงกําเนิดเสียงแลวถายทอดการสั่นสะเทือนใหแกตัวกลาง
สมบัติของเสียง
เน่ืองจากเสียงเปนคลื่นจึงมีสมบัติเชนเดียวกับคลื่น คือ
1. มีการสะทอน
2. มีการหักเห
3. มีการแทรกสอดและเลี้ยวเบน

อัตราเร็วของเสียง
เน่ืองจากการขจัดของตัวกลางอยูในทิศเดียวกันกับเสียงท่ีเคลื่อนท่ีไป ตัวกลางบางสวนจึงถูกบีบอัด ทําใหมี

ความดันสูงขึ้น เรียกวา “สวนอัด” และบางสวนจะมีการขยายตัวทําใหมีความดันต่ําลง เรียกวา “สวนขยาย”
เน่ืองจากเสียงเปนคลื่น อัตราเร็วเสียงจึงสัมพันธกับความถ่ีและความยาวคลื่นตามสมการ

v = fλ
เมื่อ v คือ อัตราเร็วของคลื่นเสียง

f คือ ความถ่ีของเสียง
λ คือ ความยาวคลื่นเสียง
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ตัวอยางที่ 37 เรือหาปลาลําหนึ่งตรวจหาฝูงปลาดวยโซนาร โดยสงคลื่นดลของเสียงความถี่สูงลงไปในน้ําทะเล
ถาฝูงปลาอยูหางจากแหลงกําเนิดคลื่นไปทางหัวเรือเปนระยะ 120 เมตร และอยูลึกจากผิวน้ําเปนระยะ 90 เมตร
หลงัจากสงคลืน่ดลจากโซนารไปเปนเวลาเทาใดจึงจะไดรบัคลืน่ท่ีสะทอนกลบัมา กําหนดใหความเรว็เสยีงในน้าํทะเล
เทากับ 1500 เมตร/วินาที

1) 0.1 s 2) 0.2 s 3) 0.3 s 4) 0.4 s

อัตราเร็วของเสียงในอากาศ
อัตราเร็วของเสียงในอากาศขึ้นอยูกับอุณหภูมิของอากาศ ดังสมการ

v = v0 273
T  เมตรตอวินาที

เมื่อ v0 เปนอัตราเร็วของเสียงท่ี 0 องศาเซลเซียส (273 K) มีคาเทากับ 331.15 m/s และ T เปน
อุณหภูมิในหนวยองศาเคลวิน

ถาอุณหภูมิของอากาศไมสูงนัก (ต่ํากวา 30 องศาเซลเซียส) สมการขางตนสามารถประมาณไดเปน
v = 331 + 0.6t เมตรตอวินาที

อัตราเร็วมีหนวยเปนเมตรตอวินาที t เปนอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียส
กําลังเสียง ความเขมเสียง และระดับความเขมเสียง
กําลังเสียง (Sound Power) คือ ปริมาณพลังงานเสียงท้ังหมดท่ีแหลงกําเนิดเสียงสงออกในทุกทิศทางใน

หนึ่งหนวยเวลา มีหนวยเปนจูลตอวินาที (J/s) หรือวัตต (Watts, W)
ความเขมเสียง (Sound Intensity) คือ ปริมาณพลังงานเสียงท่ีผานพ้ืนท่ีหนึ่งหนวย มีหนวยเปนวัตตตอ

ตารางเมตร สามารถเขียนเปนสมการ ไดวา
I = A

P

กฎกําลังสองผกผัน
เมื่อ I คือ ความเขมเสียงในหนวยวัตตตอตารางเมตร P คือ กําลังเสียงในหนวยวัตต และ A คือ พ้ืนท่ี

รบัเสยีงในหนวยตารางเมตร ถาแหลงกําเนิดเสยีงสงเสยีงออกไปอยางสม่าํเสมอในทกุทิศทาง พ้ืนท่ีท้ังสิน้ท่ีพลงังาน
เสียงผานไป ก็จะเปนพ้ืนท่ีผิวทรงกลมซ่ึงมีคาเทากับ 4πR2 เมื่อ R เปนระยะทางจากแหลงกําเนิด หรือเขียนเปน
สมการไดวา

I = 2R4
P
π

ตัวอยางที่ 38 เสียงผานหนาตางในแนวตั้งฉาก มีคาความเขมเสียงท่ีผานหนาตางเฉลี่ย 1.0 × 10-4 วัตตตอ
ตารางเมตร หนาตางกวาง 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร กําลังเสียงท่ีผานหนาตางมีคาเทาใด

1) 0.8 × 10-4 W 2) 1.2 × 10-4 W 3) 1.5 × 10-4 W 4) 8.0 × 10-4 W
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ระดับความเขม
การไดยินนัน้หขูองมนษุยแปลสญัญาณความดงัคอยของเสยีงสมัพันธกับความเขมของเสยีง แตไมไดเปนเสนตรง

หากแตอยูในระดับเลขยกกําลังของความเขมเสียง ท้ังน้ีความเขมต่ําสุดท่ีมนุษยสามารถไดยินไดอยูในระดับ 10-12

วัตตตอตารางเมตร โดยมีช่ือเรียกวา “ขอบเขตของการไดยิน” (Threshold of Hearing) นิยมใชสัญลักษณ I0
สําหรับความเขมเสียงสูงสุดท่ีมนุษยสามารถไดยินไดโดยไมเกิดการเจ็บปวด คือ 1 วัตตตอตารางเมตร เรียกวา
“ขอบเขตแหงการเจบ็ปวด” (Threshold of Pain) จะเหน็ไดวาคาความเขมสงูสดุตอความเขมต่าํสดุท่ีหจูะไดยินนั้น
ตางกันถึงลานลานเทาท่ีสําคัญเสียงท่ีไดยินมีความดังกวากันเปน 2 เทา จะมีพลังงานตางกันมากกวา 2 เทา (โดย
ท่ัวไปตางกัน 100 เทา)

ระดับความเขมเสียง (Sound Intensity Level)
 เมือ่พิจารณาความเขมเสยีงเทียบกบัลกัษณะคาขอบเขตของการไดยิน ไดมกีารกําหนดหนวยใหม เรยีกวา
“เดซิเบล” (Decibel) ตามช่ือของ Alexander Graham Bell ผูประดิษฐโทรศัพท และเรียกปริมาณในหนวย
เดซิเบลนี้วา “ระดับความเขมเสียง” (Sound Intensity Level) โดยคาระดับความเขมมีคาเปนสิบเทาของ
กําลังในฐานสิบของอัตราสวนระหวางความเขมเสียงกับขอบเขตของการไดยิน ดังสามารถสรุปไดดังตาราง

ความเขม (วัตต/ตารางเมตร) I/I0 ระดับความเขม (dB)
10-12 1 = 100 0
10-11 10 = 101 10
10-10 100 = 102 20
10-9 1000 = 103 30
10-8 10000 = 104 40
10-7 100000 = 105 50
10-6 1000000 = 106 60
10-5 10000000 = 107 70
10-4 100000000 = 108 80
10-3 1000000000 = 109 90
10-2 10000000000 = 1010 100
10-1 100000000000 = 1011 110
1 1000000000000 = 1012 120

จากตารางจะเห็นไดวาเสียงท่ีมีระดับความเขมตางกัน 10 เดซิเบล จะมีความเขมตางกัน 10 เทา และเสียง
ท่ีมีความเขมตางกัน 2 เทา จะมีระดับความเขมตางกัน 3 เดซิเบล
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ปรากฏการณบีตส
ปรากฏการณบีตสเกิดจากการแทรกสอดของเสียง 2 ขบวนท่ีมีความถ่ีตางกันเล็กนอยผลลัพธ คือ ในบาง

ชวงคลื่นเสียง 2 ขบวนจะหักลางกันขณะที่บางชวงจะเสริมกัน ผูสังเกตจะไดยินเสียงท้ังสองเปนความถ่ีเดียวกัน
ท่ีความถ่ีเฉลี่ย แตความดังของเสียงจะมีการดังคอยสลับกันไป จํานวนครั้งของการดัง-คอยดังกลาวตอวินาที
เรียกวา “ความถี่บีตส” ตัวอยางเชน หากสงเสียงความถี่ 440 เฮิรตซ และ 442 เฮิรตซ พรอมๆ กัน เราจะไดยิน
เสียงความถี่ 441 เฮิรตซ  ท่ีมีความถ่ีบีตส 2 ครั้งตอวินาที  นักดนตรีอาศัยปรากฏการณน้ีในการเทียบเสียงดนตรี
โดยฟงเสียงจากเครื่องดนตรีเทียบกับเสียงจากแหลงกําเนิดมาตรฐาน ถาความถี่ท้ังสองไมตรงกันก็จะไดยินเสียง
บีตสเกิดขึ้น

Hz 100  f1 =

Beat
Period

Hz 100  f2 =

21  f f +

Hz10ff:FrequencyBeat 21 =-

คลื่นแมเหล็กไฟฟา
คลืน่แมเหลก็ไฟฟาเปนคลืน่ชนดิเดยีวท่ีไมตองอาศยัตวักลางในการสงผานพลงังาน ดงัน้ันจึงสามารถเดนิทาง

ในสญุญากาศได คลืน่แมหลก็ไฟฟาจึงเปนตวัการหลกัในการสงผานพลงังานจากดวงอาทิตยมายังโลกในรปูของแสง
โดยเฉลี่ยแลวแสงอาทิตยนําพลังงานมาถึงโลกในอัตรา 1370 วัตตตอตารางเมตร

คลื่นแมเหล็กไฟฟาเคลื่อนท่ีในสุญญากาศดวยอัตราเร็วคงท่ี 3 × 108 เมตรตอวินาที อัตราเร็วน้ีเปน
ปริมาณสมบูรณ น่ันคือ ไมวาผูสังเกตจะอยูน่ิงหรือเคลื่อนท่ีก็จะวัดอัตราเร็วแสงไดเทากันเสมอ ในตัวกลางอื่นนอก
จากสุญญากาศ อัตราเร็วของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะชาลงโดยอัตราสวนระหวางอัตราเร็วแสงในสุญญากาศหาร
ดวยอัตราเร็วแสงในตัวกลาง เรียกวา “ดัชนีหักเห”

n = v
c

องคประกอบของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
องคประกอบของคลื่นแมเหล็กไฟฟาประกอบดวยสนามแมเหล็ก และสนามไฟฟาในทิศทางท่ีตั้งฉากกันท่ี

สําคัญอัตราสวนระหวางสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาจะเทากับอัตราเร็วของแสงในตัวกลางนั้น
electric
ficld

magnetic
field

propagation

c = B
E
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คลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดตางๆ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาแบงออกเปนประเภทยอยๆ ตามความยาวคลื่นดวยช่ือตางๆ กัน เมื่อเรียงตาม

ความยาวคลื่น ไดแก รังสีแกมมา รังสีเอกซ รังสีอัลตราไวโอเลต แสง  คลื่นอินฟราเรด คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ
โดยแตละกลุมมีการใชประโยชนท่ีแตกตางกันออกไป

gamma
rays X-rays ultraviolet

rays
infrared
rays radar FM TV shortwave AM

Visible Light

400 500 600 700
Wavelength (nanometers)

Wavelength (meters)
1410- 1210- 1010- 810- 610- 410- 210- 1 210 410

รังสีแกมมา เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีปลอยออกมาจากสารกัมมันตรังสี รังสีแกมมามีพลังงานสูง ดังน้ัน
ความยาวคลื่นจึงสั้นอยูในระดับ 0.001 นาโนเมตร หรือสั้นกวา เราใชรังสีแกมมาในทางการแพทยเพ่ือใชฆาเช้ือ
หรือทําลายเซลลมะเร็ง

รังสีเอกซ มีความยาวคลื่นมากกวารังสีแกมมาอยูในชวง 1 นาโนเมตร ถึง 0.001 นาโนเมตร รังสีเอกซ
เกิดจากการหนวงประจุไฟฟาอยางแรงทําใหประจุน้ันมีการแผรังสีออกมา เน่ืองจากรังสีเอกซมีอํานาจทะลุทะลวง
สูงเราจึงนํามาใชประโยชนในการถายภาพอวัยวะภายในรางกายท่ีเรารูจักในช่ือเรียกวา “ถายเอกซเรย”

รังสีอัลตราไวโอเลต หรือรังสีเหนือมวงมีความยาวคลื่นในชวง 1 ถึง 400 นาโนเมตร เปนรังสีท่ีมีอันตราย
ตอสิง่มชีีวติ สามารถกระตุนใหเกิดมะเรง็ท่ีผิวหนงั  รงัสอีลัตราไวโอเลตจากดวงอาทติยจะถูกดดูกลนืไปดวยบรรยากาศ
โดยเฉพาะอยางย่ิงดวยแกสโอโซน อยางไรก็ดีรังสีอัลตราไวโอเลตมีประโยชนในการฆาเช้ือโรค

แสง แสงเปนคลืน่แมเหลก็ไฟฟาท่ีเรามองเหน็ มคีวามยาวคลืน่ 400-700 นาโนเมตร เปนคลืน่แมเหลก็ไฟฟา
ท่ีสามารถรับไดดวยเซลลสีในตา (เรตินา) จึงมีบทบาทสําคัญในการเห็นแสงมีสีตางๆ ตั้งแตสีมวงท่ี 400 นาโนเมตร
จนถึงสีแดงท่ี 700 นาโนเมตร

รังสอิีนฟราเรด หรอืรงัสคีวามรอนมคีวามยาวคลืน่ตัง้แต 700 นาโนเมตร (0.7 ไมครอน) ถึง 1000 ไมครอน
(1 ไมครอน คือ 1 ในลานเมตร) เราใชรังสีน้ีในการปรุงอาหาร และใชสงสัญญาณควบคุมอุปกรณจากระยะไกล
(รีโมตคอนโทรล)

คลื่นไมโครเวฟ เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความยาวคลื่นในชวง 1 มิลลิเมตร ถึง 10 มิลลิเมตร เราใช
ประโยชนในการส่ือสาร (โทรศัพทมือถือ) และปรุงอาหาร (เตาไมโครเวฟ)

คลื่นวิทยุ มีความยาวคลื่นตั้งแต 1 เซนติเมตร ไปจนถึงหลายเมตร เราใชคลื่นวิทยุในการส่ือสาร (โทรทัศน
วิทยุ)
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ตัวอยางที่ 39 ขอใดเปนการเรียงลําดับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากความยาวคลื่นนอยไปมากไดถูกตอง
1) รังสีเอกซ  อินฟราเรด  ไมโครเวฟ
2) อินฟราเรด  ไมโครเวฟ  รังสีเอกซ
3) รังสีเอกซ  ไมโครเวฟ  อินฟราเรด
4) ไมโครเวฟ  อินฟราเรด  รังสีเอกซ

ตัวอยางที่ 40 คลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีนิยมใชในรีโมทควบคุมการทํางานของเครื่องโทรศัพทคือขอใด
1) อินฟราเรด 2) ไมโครเวฟ
3) คลื่นวิทยุ 4) อัลตราไวโอเลต

การฝากสัญญาณเสียงไปกับคลื่นวิทยุ
ในการส่ือสารนั้นตองสงสัญญาณเสียงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง วิธีท่ีทํากัน คือ การเปลี่ยนสัญญาณ

เสยีงเปนสญัญาณไฟฟาและฝากไปกบัคลืน่วทิย ุ ซ่ึงวธีิการฝากสญัญาณเสยีงนีเ้รยีกวา “โมดูเลชนั” (Modulation)
ซ่ึงสามารถทําได 2 วิธี คือ

Frequency Modulation คือ การนําสัญญาณเสียงไปฝากกับคลื่นวิทยุท่ีมีความถ่ีสูงและเดินทางไปไดไกล
สญัญาณท่ีผสมแลวจะมคีาอาํพนเทากันตลอด แตความถ่ีจะเปลีย่นไปเลก็นอยตามสญัญาณไฟฟาท่ีเขามา สญัญาณ FM    
มีขอไดเปรียบท่ีความคมชัดของสัญญาณ แตไมสามารถสงสัญญาณไปไดไกลเทาท่ีควร

Amplitude Modulation คือ การฝากสัญญาณเสียงโดยผสมสัญญาณไปกับคลื่นวิทยุโดยคลื่นจะมีความถ่ี
คงเดิมแตคาอําพนจะเปลี่ยนไปตามสัญญาณเสียงท่ีเขามา การฝากสัญญาณเสียงดวยวิธีน้ีสามารถสงสัญญาณได
ไกลกวาระบบ FM

ตัวอยางที่ 41 การฝากสัญญาณเสียงไปกับคลื่นในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็ม คลื่นวิทยุท่ีไดจะมีลักษณะอยางไร
1) คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลื่นเสียง
2) คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามความถ่ีของคลื่นเสียง
3) คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามแอมพลิจูดของคลื่นเสียง
4) คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามความถ่ีของคลื่นเสียง
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สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟาและการใชประโยชน

กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียรและพลังงานนิวเคลียร
สารกัมมันตรังสีถูกคนพบครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2439 เมื่อเบคเคอเรลพบวาสารบางชนิด เชน สินแร

ยูเรเนียม สามารถสงทําใหฟลมถายรูปดําไดถึงแมวาจะอยูในท่ีมืด โดยสรุปวาสารเหลาน้ันเปลงรังสีบางชนิดออก
มาทําใหฟลมถายรูปดํา จากการทดลองโดยเบ็กเคอเรล มารี และปแอร คูรี รัทเทอรฟอรด และนักวิทยาศาสตร
อีกหลายคนพบวามีธาตุหลายๆ ชนิดท่ีมีความสามารถในการแผรังสี เชน เรเดียม ยูเรเนียม ซ่ึงการคนพบเหลาน้ี
ไดนําไปสูความรูใหมๆ ในทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับรังสีในเวลาตอมา
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อะตอมและนิวเคลียส
สสารตางๆ เมื่อนํามาแยกยอยลงแลวพบวาประกอบขึ้นจากอะตอมของธาตุตางๆ เมื่อพิจารณาถึงสวน-

ประกอบของอะตอมแลวสามารถแยกสวนประกอบของอะตอมออกไดเปนอิเล็กตรอน ซ่ึงเปนอนุภาคท่ีมีประจุลบ
ขนาด 1.6 × 10-19 คูลอมบ และมีมวล 9 × 10-31 กิโลกรัม และโคจรรอบนิวเคลียส ซ่ึงเปนสวนประกอบที่รวม
มวลสารเกือบทั้งหมดของอะตอมเอาไว สวนนิวเคลียสซ่ึงเปนศูนยกลางของอะตอมมีขนาดประมาณ 10-15 เมตร
ประกอบดวยอนุภาค 2 ชนิด คือ โปรตอนและนิวตรอน โปรตอนเปนอนุภาคท่ีมีประจุบวกขนาดเทากับอิเล็กตรอน
และมีมวล 1.67 × 10-27 กิโลกรัม และมีจํานวนเทากับอิเล็กตรอน สวนนิวตรอนมีมวลเทาๆ กันกับโปรตอนแตไม
มีประจุ เนื่องจากอิเล็กตรอนมีมวลนอยมากเมื่อเทียบกับโปรตอนและนิวตรอน จึงถือไดวามวลท้ังหมดของอะตอม
อยูท่ีนิวเคลียส

เลขมวลและเลขอะตอม
ความแตกตางทางเคมขีองธาตตุางๆ นัน้ขึน้อยูกับจํานวนของโปรตอนและอเิลก็ตรอน (ซ่ึงเทากัน) ในอะตอม

ของธาตุนั้นๆ เปนสําคัญ ดังนั้นเพ่ือใหมีความเขาใจท่ีตรงกันจึงมีการเขียนสัญลักษณแสดงธาตุขึ้นโดยเขียนในรูป
ของ ZXA

เมื่อ X เปนสัญลักษณแสดงธาตุ เชน คารบอนจะใชสัญลักษณ C และ ยูเรเนียมจะใชสัญลักษณ U เปนตน
Z เปนเลขอะตอม (Atomic Number) ซ่ึงบอกถึงจํานวนโปรตอนที่มีอยูในนิวเคลียส
A เปนเลขมวล (Atomic Mass) ซ่ึงบอกถึงจํานวนโปรตอนและนิวตรอนที่มีอยูในนิวเคลียสรวมกัน

ตัวอยางที่ 42 คารบอนเปนธาตุท่ีเปนสวนสําคัญของสิ่งมีชีวิต สัญลักษณนิวเคลียส C12
6  แสดงวานิวเคลียส

ของคารบอนนี้มีอนุภาคตามขอใด
1) โปรตอน 12 ตัว  นิวตรอน 16 ตัว 2) โปรตอน 16 ตัว  นิวตรอน 16 ตัว
3) โปรตอน 16 ตัว  อิเล็กตรอน 6 ตัว 4) โปรตอน 12 ตัว  นิวตรอน 16 ตัว
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ไอโซโทป (Isotope)
เมื่อมาพิจารณาธาตุตางๆ ท่ีมีอยูในธรรมชาติ พบวาธาตุหนึ่งๆ อาจจะมีมวลตางกันได เชน คารบอนมีเลข

อะตอมเหมอืนกนั คือ 6 แตอาจมเีลขมวลตางๆ กันเปน 11, 12, 13, 14 เมือ่เขยีนเปนสญัลกัษณทางเคมเีขยีนไดวา
6C11 6C12 6C13 6C14  ธาตุตางๆ เหลาน้ี เรียกวา “ไอโซโทป” (Isotope) ธาตุหนึ่งๆ อาจมีไอโซโทปไดหลายตัว
แตจะมีเพียงตัวเดียวท่ีเปนธาตุเสถียร
ตัวอยางที่ 43 ขอใดถูกตองสําหรับไอโซโทปของธาตุๆ หนึ่ง

1) มีเลขมวลเทากัน แตเลขอะตอมตางกัน
2) มีจํานวนโปรตอนเทากัน แตจํานวนนิวตรอนตางกัน
3) มีจํานวนนิวตรอนเทากัน แตจํานวนโปรตอนตางกัน
4) มีผลรวมของจํานวนโปรตอนและนิวตรอนเทากัน

ธาตุเสถียรและธาตุกัมมันตรังสี
จากการคนพบของเบ็กเคอเรล และนักวิทยาศาสตรหลายคนในยุคแรกๆ ทําใหเราสามารถแยกธาตุออกได

เปนสองกลุม คือ ธาตุเสถียรและธาตุกัมมันตรังสี โดยมีหลักการอยูท่ีการแผรังสีของธาตุกัมมันตรังสีน่ันเอง ซ่ึง
ตอมาก็พบวาธาตุกัมมันตรังสีน้ันเมื่อเปลงรังสีแลวจะเปลี่ยนไปเปนธาตุอื่น และปริมาณรังสีท่ีแผออกมาก็จะลดลง
เรื่อยๆ ตามจํานวนของอะตอมธาตุกัมมันตรังสีท่ีมีอยูในขณะนั้น สําหรับธาตุท่ีไมมีการแผรังสีและไมมีการเปลี่ยน-
แปลงจํานวนอะตอมของธาตุกับเวลา เราสามารถเรียกไดวา “ธาตุเสถียร”

รังสีและการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
จากการทดลองของเบ็กเคอเรล รัทเทอรฟอรด และนักวิทยาศาสตรอีกหลายคน พบวารังสีท่ีปลดปลอย

ออกมาจากสารกัมมันตรังสี สามารถจําแนกออกไดเปน 3 ชนิดใหญๆ และการแผรังสีมีผลกระทบตอจํานวนสาร
กัมมันตรังสีท่ีมีอยูดวย เน่ืองจากในการปลดปลอยรังสี 1 ตัวเกิดขึ้นจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 1 ตัว
เชนกัน ดังน้ันอัตราในการปลดปลอยรังสีจึงเทากันกับอัตราการลดลงของสารกัมมันตรังสี เมื่อพิจารณาถึงรังสีท่ี
ปลอยออกมาสามารถแยกรังสีออกไดเปน 3 ชนิด

gamma photon

electron (-charge)

helium nucleus (2+ cgarge)

α RAY

β RAY

γ RAY

1. รังสีแอลฟา (Alpha Particle) รังสีแอลฟาเปนนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม (2He4) ท่ีมีพลังงานสูงเปน
รังสีท่ีมีมวลมากท่ีสุด คือ 4 เทาของมวลเฉลี่ยของโปรตอนและนิวตรอน (มวลเฉลี่ยของโปรตอนและนิวตรอน
เรียกวา 1 u มีคาเทากับ 1.67 × 10-27 กิโลกรัม) เน่ืองจากมีมวลมากจึงมีอํานาจทะลุทะลวงไดต่ํา สามารถกั้นได
ดวยแผนกระดาษบาง แตหากเรากินเอาสารท่ีแผรังสีอัลฟาเขาไปเนื่องจากรังสีมีมวลมากก็จะสามารถกอความ
เสียหายไดมาก เมื่อสารใดสลายตัวใหรังสีแอลฟา เลขอะตอมของสารนั้นจะลดลง 2 และเลขมวลจะลดลง 4

ZXA → Z-2YA-4 + 2He4 + energy
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2. รังสีบีตา (Beta Particle) รังสีบีตาสามารถทะลุทะลวงไดดีกวารังสีอัลฟา เน่ืองจากมวลนอยกวามาก
รังสีบีตาเปนอิเล็กตรอนพลังงานสูงท่ีปลอยออกมาจากนิวเคลียส อํานาจทะลุทะลวงของรังสีบีตาจะมากกวารังสี
อัลฟา คือ สามารถทะลุแผนกระดาษหลายแผน หรือแมแตแผนอะลูมิเนียม ดั้งน้ันการกั้นรังสีบีตาใหหมดไปใชแผน
ตะก่ัวบางวางก้ันได เมื่อสารสลายตัวใหรังสีบีตาเลขอะตอมจะเพ่ิมขึ้นหนึ่ง ขณะที่เลขมวลไมเปลี่ยนแปลง

ZXA → Z+1YA + -1e0 + energy

3. รังสีแกมมา (Gamma Rays) ตางจากรังสีอื่นตรงท่ีเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีพลังงานสูง สามารถ
เคลือ่นท่ีไปในอากาศไดหลายเซนตเิมตร  ปรมิาณรงัสท่ีีเปลงออกมาจะลดลงตามความหนาของวสัดท่ีุก้ัน วสัดท่ีุนิยม
นํามาใชเปนสารกั้นรังสี ไดแก ตะก่ัวหนา การแผรังสีแกมมามักพบรวมกับการแผรังสีแอลฟาหรือบีตา เมื่อสาร
กัมมันตรังสีสลายตัวใหรังสีแอลฟาหรือบีตา ธาตุท่ีเหลือมักจะเปนธาตุท่ีมีพลังงานในนิวเคลียสสูง การลดระดับ
พลังงานทําไดโดยเปลงรังสีแกมมาออกมา

ตัวอยางที่ 44 รังสีในขอใดท่ีมีอํานาจในการทะลุทะลวงผานเนื้อสารไดนอยที่สุด
1) รังสีแอลฟา 2) รังสีแกมมา 3) รังสีบีตา 4) รังสีเอกซ

การกําจัดสารกัมมันตรังสี
สารกัมมันตรังสีเมื่อผานไปเวลาหนึ่งก็อาจจะมีความเขมขนของสารรังสีต่ําลงจนไมสามารถจะใชงานได จะ

ตองทําการกําจัด แตเน่ืองจากความเปนสารกัมมันตรังสีน้ันเกิดขึ้นท่ีนิวเคลียส จึงไมสามารถทําลายได ตองรอให
คอยๆ สลายตัวจนหมดไปเอง จึงนิยมนําสารกัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือใชไปเก็บเอาไวในสถานที่ท่ีปลอดภัยเชนใน
เหมืองเกลือท่ีอยูใตภูเขา เปนตน

ตัวอยางที่ 45 ขอใดตอไปนี้เปนการกําจัดกากกัมมันตรังสีท่ีดีที่สุด
1) เรงใหเกิดการสลายตัวเร็วขึ้นโดยใชความดันสูงมากๆ 2) เผาใหสลายตัวท่ีอุณหภูมิสูง
3) ใชปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนใหเปนสารประกอบอื่น 4) ใชคอนกรีตตรึงใหแนนแลวฝงกลบใตภูเขา

คาคงที่การสลายตัวของสารกัมมันตรังสีและครึ่งชีวิต
ในการแผรังสีของสารกัมมันตรังสีน้ัน รังสีหนึ่งตัวท่ีปลดปลอยออกมาจะมาจากการสลายตัวของสาร

กัมมันตรังสี 1 อะตอม ดังน้ันอัตราการแผรังสีในหนวย ตัวตอวินาที (Count Per Seconds) ก็เทากับอัตราการ
สลายตัวของสารกัมมันตรังสีในหนวยอะตอมตอวินาที

อตัราการแผรงัสน้ัีนขึน้กับปจจัยท่ีสาํคัญ 2 ประการ ประการแรก คือ จํานวนสารกมัมนัตรงัสท่ีีมอียูในขณะนั้น
ซ่ึงถามปีรมิาณมากก็จะสามารถแผรงัสอีอกมาไดมาก ประการทีส่อง คือ คาคงทีก่ารสลายตัว (Decay Constant)
ซ่ึงมีหนวยเปน วินาที-1 ซ่ึงหากคาน้ีมีคามากแสดงวาสารกัมมันตรังสีน้ันๆ มีโอกาศที่จะสลายตัวมาก สมการแสดง
อัตราการสลายตัวและตัวแปรท้ังสองเปนดังน้ี

R = λN
เมื่อ R คือ อัตราการสลายตัว ในหนวยอะตอมตอเวลา (เวลาอาจเปนวินาที นาที ฯลฯ)

λ เปนคาคงท่ีการสลายตัวมีหนวยเปนเวลา-1

N คือ จํานวนอะตอมของสารกัมมันตรังสีในขณะนั้น
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ตวัแปรอกีตวัหนึง่ท่ีเปนท่ีรูจักกันดใีนเรือ่งการสลายตวัของสารกมัมนัตรงัส ี ไดแก คาคร่ึงชวิีต (Half Life)
ซ่ึงหมายถึง เวลาที่สารกัมมันตภาพรังสีสลายตัวเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณตั้งตนซ่ึงคาครึ่งชีวิตน้ีสัมพันธกับ
คาคงท่ีการสลายตัวตามสมการ

λ =
1/2T

0.693

นอกจากนี้ยังอาศัยการเปรียบเทียบเพ่ือหาปริมาณของสารกัมมันตรังสี โดยรูคาครึ่งชีวิต ดังน้ัน
ถาเดิมมีสารอยู N อะตอม เมื่อเวลาผานไป 1 ครึ่งชีวิตจะเหลืออยู 2

N

ถามีสารอยู N/2  เมื่อเวลาผานไปอีก 1 ครึ่งชีวิตจะเหลืออยู 







2
1

2
N  = 4

N

ทํานองเดียวกันทําใหสามารถสรุปความสัมพันธไดวาเมื่อ T1/2 คือ คาครึ่งชีวิต แลว 0N
N  = 2/1T

t

2
1 







หมายเหตุ คาครึ่งชีวิตเปนคาเวลาท่ีสารสลายตัวเหลือครึ่งหนึ่ง แตหากคําถามถามวาถามีสารรังสี 1 อะตอมจะ
ใชเวลานานเทาใดจึงจะสลายตัว คําตอบคือตอบไมได เพราะคาท่ีไดเปนคาท่ีมาจากการประมาณเชิง
สถิติ

ตัวอยางที่ 46 เครื่องหมายดังรูปแทนอะไร
1) เครื่องกําเนิดไฟฟาโดยกังหันลม
2) การเตือนวามีอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
3) การเตือนวามีอันตรายจากสารเคมี
4) เครื่องกําเนิดไฟฟาโดยเซลลแสงอาทิตย

ตัวอยางที่ 47 กิจกรรมการศกึษาท่ีเปรยีบการสลายกมัมนัตรงัสกัีบการทอดลกูเตาน้ัน จํานวนลกูเตาท่ีถูกคัดออก
เทียบไดกับปริมาณใด

1) เวลาครึ่งชีวิต 2) จํานวนนิวเคลียสตั้งตน
3) จํานวนนิวเคลียสท่ีเหลืออยู 4) จํานวนนิวเคลียสท่ีสลาย

Radioactive Decay Curve

0% 2 4 6
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120%

Parent lsotope
Remaining

Half Lives

กราฟแสดงรอยละของสารกัมมันตรังสีกับเวลาเปนจํานวนเทาของคร่ึงชีวิต

สีเหลือง
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ตัวอยางที่ 48 นักโบราณคดีพบเรือไมโบราณลําหนึ่งมีอัตราสวนของปริมาณ C-14 ตอ C-12 เปน 25% ของ
อัตราสวนสําหรับสิ่งท่ียังมีชีวิต สันนิษฐานไดวาซากเรือนี้มีอายุประมาณกี่ป (กําหนดให ครึ่งชีวิตของ C-14 เปน
5730 ป)

1) 2865 ป 2) 5730 ป 3) 11460 ป 4) 22920 ป

ตัวอยางที่ 49 ไอโอดีน-128 มีคาครึ่งชีวิต 25 นาที ถาเริ่มตนมีไอโอดีน-128 อยู 400 มิลลิกรัม ไอโอดีน-128
จะลดลงเหลือ 100 มิลลิกรัม เมื่อเวลาผานไปกี่นาที

ตัวอยางที่ 50 นิวเคลียสของเรเดียม-226 ( Ra226
88 ) มีการสลายโดยการปลอยอนุภาคแอลฟา 1 ตัว และรังสี

แกมมาออกมา จะทําให Ra226
88  กลายเปนธาตุใด

1) Po218
84 2) Rn222

86 3) Th230
90 4) U234

92

ตัวอยางที่ 51 อนุภาคใดในนิวเคลียส U236
92  และ Th234

90  ท่ีมีจํานวนเทากัน
1) โปรตอน 2) อิเล็กตรอน 3) นิวตรอน 4) นิวคลีออน

ตัวอยางที่ 52 ในธรรมชาติ ธาตุคารบอนมี 3 ไอโซโทป คือ C12
6 , C13

6  และ C14
6  ขอใดตอไปนี้ถูกตอง

1) แตละไอโซโทปมีจํานวนอิเล็กตรอนตางกัน
2) แตละไอโซโทปมีจํานวนโปรตอนตางกัน
3) แตละไอโซโทปมีจํานวนนิวตรอนตางกัน
4) แตละไอโซโทปมีจํานวนโปรตอนเทากับจํานวนนิวตรอน

ตัวอยางที่ 53 รังสีใดท่ีนิยมใชในการอาบรังสีผลไม
1) รังสีเอกซ 2) รังสีแกมมา 3) รังสีบีตา 4) รังสีแอลฟา
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กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

โลกและการเปลี่ยนแปลง

โลก (Earth)
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของฝุนผงในอวกาศในชวงตนของการเกิดระบบสุริยะที่หมุนวนรอบแกนกลาง
บริเวณแกนกลางรวมตัวกันเกิดเปนดวงอาทิตย
ฝุนท่ีอยูโดยรอบรวมตัวกันเกิดเปนดาวเคราะหตางๆ
เกิดขึ้นประมาณ 4500-5000 ลานปมาแลว
โลกเปนดาวเคราะหท่ีมีองคประกอบเปนหิน 1 ใน 4 ดวง (พุธ, ศุกร, โลก, อังคาร)

โครงสรางของโลก
โครงสรางของโลกประกอบดวยช้ันตางๆ ดังนี้
- เปลือกโลก (Crust) เปนของแข็งมีความหนาประมาณ 70 กิโลเมตร คือ ภาคพ้ืนทวีป
- เนื้อโลก (Mantle) สวนถัดลงมาจากเปลือกโลก ดานบนเปนของแข็ง ช้ันลางลงมาเปนหินหลอม

ละลาย (Magma) มีความลึกตั้งแต 70-2900 กิโลเมตร
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แกนโลก แบงเปนสองชั้นคือ
- แกนโลกช้ันนอก (Outer Core) เปนของเหลวอยูระหวาง 2900-5100 กิโลเมตร องคประกอบเปน

เหล็กและนิกเกิล
- แกนโลกช้ันใน (Inner Core) เปนของแขง็อยูระหวาง 5100 กิโลเมตรถงึ 6400 กิโลเมตร ประกอบดวย

เหล็กและนิกเกิล

แกนกลางโลก
ดานใน (ของแข็ง)

แกนกลางโลก
ดานนอก (ของเหลว)

เนื้อโลกชัน้บน

ชัน้เนื้อโลกชัน้ลาง

แหลงกําเนิดหนิละลาย
(Magma)

ฐานธรณภีาค
(Athenosphere)

เปลอืกโลกและธรณภีาค
(Crust and Lithosphere)

เปลอืกโลก
(Crust))
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โครงสรางของโลก 1
เปลือกโลกและเนื้อโลกช้ันบนรวมกันเรียกวา “ธรณีภาค” (Lithosphere) มีความหนาประมาณ 100

กิโลเมตร
เนื้อโลกช้ันถัดลงมาท่ีระดับความลึก 100 กิโลเมตรถึง 350 กิโลเมตร เรียกวา “ฐานธรณีภาค”

(Athenosphere) เปนหินหลอมเหลวที่ไหลไปมาทําใหเกิดการเคลื่อนท่ีของธรณีภาค

เปลือกโลกหนา
 5-70 กม.

เปลือกโลก

มหาสมุทร ภาคพ้ืนทวีป

ธรณีภาค 0-100 กม.

เนื้อโลก

แกนโลก

6370 กม.

เนื้อโลก

แกนโล
กชั้นนอ

ก

แกนโลกช
ั้นใน

ของเ
หลว

ของแ
ข็ง

5100 กม.
2900 กม.

ฐานธรณีภาค
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ชั้นตางๆ ของโลก

ชั้น
ความลึก

(กิโลเมตร) ชั้นยอย สถานะ องคประกอบ

เปลือกโลก (Crust) 0-70
70-100

ธรณีภาค
(Lithosphere) ของแข็ง หิน

100-350 ฐานธรณีภาค
(Asthenosphere) ของเหลว หินละลาย

(Magma)เนื้อโลก (Mantle)

350-2900 เนื้อโลกสวนลาง ของเหลว หนิละลาย (Magma)
แกนโลกช้ันนอก (Outer Core) 2900-5100 ของเหลว เหล็กและนิกเกิล
แกนโลกช้ันใน (Inner Core) 5100-6400 ของแข็ง เหล็กและนิกเกิล

องคประกอบของสวนตางๆ ของโลก
Data on the Earth’s Interior

Density (g/cm.3)
Thickness (km) Top Botton Types of Rock Found

Crust 30 2.2 - Silicic Rocks.
- 2.9 Andesite, Basalt at Base.

Upper Mantle 720 3.4 - Peridotite, Ecopgite, Olivine, Spinel,
Garnet, Pyroxene.

- 4.4 Perovskite, Oxides.
Lower Mantle 2171 4.4 - Magmesium and Silicon Oxides.

- 5.6
Outer Core 2259 9.9 - Iron + Oxygen, Sulfur.

- 12.2 Nickel Alloy.
Inner Core 1221 12.8 - Iron + Oxygen, Sulfur.

- 13.1 Nickel Alloy.
Total Thickness 6401

ตัวอยางที่ 54 ช้ัน “ฐานธรณีภาค” อยูตรงสวนใดของโครงสรางโลก
1) ช้ันเปลือกโลก 2) รอยตอช้ันเปลือกโลกกับช้ันเนื้อโลก
3) ช้ันเนื้อโลก 4) รอยตอช้ันเนื้อโลกกับช้ันแกนโลก



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ___________________________ วิทยาศาสตร ฟสิกส (33)
2008

เปลือกโลกและแผนธรณีภาค
เปลือกโลกไมไดเปนแผนเดียวกันตลอด แตมีลักษณะเปนแผนยอยๆ ตอกัน
แผนเปลือกโลกนี้มีช่ือเรียกวาแผนธรณีภาค (Plate Tectonics)
รอยตอของแผนธรณีภาคมีหลายลักษณะ แยกออกจากกัน กระทบกัน มุดลงไปใตอีกแผนหนึ่ง เฉือน
แผนธรณีภาคมีการเคลื่อนท่ี บริเวณท่ีแผนธรณีภาคกระทบกันมักจะเกิดการสั่นสะเทือนเรียกวา

“เกิดแผนดินไหว”
แผนธรณีภาคตางๆ

The Earth’s Major Plates

Antarctic Plate

Scotia Plate

South American
Plate

African Plate

Arabian
Plate

Eurasian PlateNorth American
Plate

Pacific Plate

Cocos Plate

Caribbean
Plate

Juan de Fuca Plate

Indian
Australian

Plate

Pacific
Plate

Philippine
Plate

แผนดินไหว (Earth Quake)
epicenter

surface waves

body waves

crust
mantle

focus

เมื่อเปลือกโลกมีการเคลื่อนไหว จะเกิดการสั่นทําใหเกิดคลื่นแผนดินไหวขึ้น ซ่ึงแยกออกไดเปนสองสวน
คือ คลื่นผิวพ้ืนและคลื่นในเนื้อโลก

จุดเกิดแผนดินไหวเรียกโฟกัส
ผิวพ้ืนเหนือจุดท่ีเกิดแผนดินไหว เรียกจุด “Epicenter”

ตัวอยางที่ 55 การเกิดแผนดินไหวเกิดขึ้นท่ีสวนใดของโครงสรางโลก
1) ฐานธรณีภาค 2) ธรณีภาค
3) แกนโลก 4) ช้ันของโครงสรางโลกท่ีมีหินหลอมละลาย
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ความแรงของแผนดินไหว
หนวยความแรงของแผนดินไหววัดตามมาตรริคเตอร (Richter Scale) : ซ่ึงแบงเปน 9 ระดับ
แผนดนิไหวทีร่นุแรงท่ีสดุท่ีเกิดขึน้ในเอเชยี คือ แผนดนิไหวในมหาสมทุรอนิเดยี บรเิวณใกลเกาะสมุาตรา

เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 (แผนดินไหวที่ทําใหเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย) มีความแรง 9.0 ริคเตอร
แผนดินไหวที่รุนแรงท่ีสุดในโลกมีความแรง 9.5 ริคเตอร เกิดในประเทศชิลี ในป พ.ศ. 2503

ระดับความรนุแรง
(Richter Scale) ผลกระทบ จํานวนครั้งตอป

ต่ํากวา 2 วัดไดดวยเครื่องมือเทานั้น ไมสามารถรูสึกได นับไมได

2-3
เฉพาะคนทีม่คีวามไวตอการไหวเปนพิเศษเทาน้ันท่ีรูสกึได
วตัถุเบาๆ จะแกวง

300000

3-4 บางคนรูสึกไดเหมือนกับมีรถหนักๆ วิ่งผานใกลๆ 49000
4-5 รูสกึไดท่ัวไป วตัถุท่ีแขวนอยูจะแกวง กรอบหนาตางสัน่อาจแตกได 6200

5-6
รูสึกไดชัดเจนท่ัวไป เฟอรนิเจอรเคลื่อนท่ี ปลองลมลม
เกิดความตระหนกในหมูประชาชน

800

6-7 ประชาชนแตกตื่น อาจเกิดความเสียหายตอโครงสรางตึก 120
7-8 เกิดจลาจล ตึกสวนใหญถลม เฉพาะบางตึกเทาน้ันท่ีทนได 18
8-9 ทุกอยางถูกทําลายหมดสิ้นมีคลื่นผิวพ้ืนเกิดขึ้น 1 ครัง้ ในชวงหลายๆ ป

แผนดินไหวในประเทศไทย
จากพงศาวดารตางๆ มบัีนทึกถึงแผนดนิไหวในประเทศไทยหลายครัง้ ท่ีรนุแรงท่ีสดุบันทึกไวในพงศาวดาร

โยนก พ.ศ. 1003 ในวันเสาร แรม 7 คํ่า เดือน 7 เวลากลางคืน บันทึกไววา
 “ ...สุริยอาทิตยตกไปแลว ก็ไดยินเสียงเหมือนดั่งแผนดินดังสนั่นหวั่นไหว ประดุจดังวาเวียงโยนกนคร

หลวงท่ีนี้จักเคลื่อนจักพังไปนั้นแล แลวก็หายไปครั้งหนึ่ง ครั้นถึงมัชฌิมยามก็ดังซํ้ามาเปนคํารบสอง แลวก็หายไป
นั้นแล ถึงปจฉิมยามซํ้าดังมาอีกเปนคํารบสาม หนท่ีสามน้ีดังย่ิงกวาทุกครั้งทุกคราวท่ีไดยินมาแลว กาลนั้นเวียง
โยนกนครหลวงที่นั้นก็ยุบจมลง เกิดเปนหนองอันใหญ ยามน้ันคนทั้งหลายอันมีในเวียงท่ีนั้นก็วินาศฉิบหายตกลงไป
ในน้ําท่ีนั้นสิ้น”

ตัวอยางที่ 56 ขอใดคือสาเหตุของการเกิดแผนดินไหว
1) คลื่นสึนามิ 2) โลกหมุน
3) น้ําขึ้น-น้ําลง 4) การเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก

ตัวอยางที่ 57 มาตราท่ีใชบอกความเสียหายเนื่องจากแผนดินไหวคือขอใด
1) ริกเตอร 2) เมอรคัลลี 3) โมห 4) เวนสเวอรด
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คลื่นแผนดินไหว
คลื่นแผนดินไหวมี 2 ชนิด
- คลื่นชนิด P เปนคลื่นตามยาว
- คลื่นชนิด S เปนคลื่นตามขวาง

Compression
Rarefaction Particle Motion

Compressional or P Wave

Shear or S Wave

Travel Direction

Particle Motion

อัตราเร็วของคล่ืนแผนดินไหว
คลื่นแผนดินไหว 2 ชนิดมีอัตราเร็วตางกัน
คลื่นชนิด P มีอัตราเร็วประมาณ 5-7 กม./วินาที สวนคลื่นชนิด S มีอัตราเร็วประมาณ 3-4 กม./

วินาที ในเปลือกโลก
ดังนั้นคลื่นท้ังสองจะมาถึงสถานีไมพรอมกัน ย่ิงสถานีอยูหางจากจุดกําเนิดแผนดินไหวมากผลตางเวลา

ของคลื่นท้ังสองก็จะยิ่งมาก
สามารถใชผลตางของเวลาในการหาระยะหางของศูนยกลางแผนดินไหว

ลักษณะของกราฟแสดงแผนดินไหวจากเครื่องตรวจวัดแผนดินไหว

0.2

0

-0.2
0.2

0
-0.2

0.2
0

-0.2

P Wave S Wave เวลา
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กราฟแสดงความสัมพันธระหวางผลตางเวลากับระยะทาง

การหาตําแหนงศูนยกลางแผนดินไหว

2800 km 4800 km

3400 km
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แผนดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย วันที่ 26 ธันวาคม 2547

ภูเขาไฟ (Volcano)

ภูเขาไฟเปนชองเปดของเปลือกโลกที่เปนชองทางใหเถาถาน และหินหลอมละลาย (Lava) ท่ีมีอุณหภูมิ
สูงถึง 1200 องศาเซลเซียสไหลออกมาได

เมื่อหินละลายออกมากระทบสิ่งแวดลอมภายนอกแลวเย็นลงจะแข็งตัวเปนหินอัคนี เชน หินบะซอลต

หินอัคนี (Igneous Rock)
เปนหินท่ีเกิดจากการเย็นตัวของหินละลายจากภูเขาไฟ (Lava) ลักษณะของหินจะแตกตางกันออกไป

ตามอัตราการเย็นตัวของหิน เชน
- หินแกรนิต (Granite) - หินบะซอลต (Basult)
- หินพัมมิซ (Pumice) - หินแกรนิต (Granite)
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หินแกรนิต (Granite)
หนิแกรนติ (Granite)  เปนหนิอคันท่ีีเกิดขึน้ในชัน้หนิอืน่ ดงัน้ันอตัราการเย็นตวัลงจึงชา เกิดการตกผลึก

ของแรไดมากสังเกตเห็นผลึกแรตางๆ ไดอยางชัดเจน
แรสวนใหญท่ีพบ ไดแก ควอทซ (Sio2) คอรันดัม (Al2O3)
Sio2 - 72.04%
Al2O3 - 14.42%
K2O - 4.12%
Na2O - 3.69%
CaO - 1.82%
FeO - 1.68%
Fe2O3 - 1.22%
MgO - 0.71%
Tio2 - 0.30%
P2O5 - 0.12%
MnO - 0.05%

หินบะซอลต (Basult)
เปนหนิท่ีเกิดจากการเย็นตวัของลาวาทีผิ่วโลก ดงัน้ันจึงกระทบกบัอากาศหรอืน้าํสงผลใหมกีารเย็นตวัเร็ว

ลักษณะของหินจะมีเม็ดละเอียดกวาหินแกรนิต และมีรูพรุนเล็กนอย

หินพัมมิซ (Pumice)
เปนหินท่ีเกิดจากการเย็นตัวอยางรวดเร็วของลาวา ทําใหมีความพรุนสูง (รอยละ 90) ดังนั้นบางช้ินจะ

มีความหนาแนนต่ํากวาน้ํา (ประมาณ 0.25 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร) จึงลอยน้ําได
นํามาใชเปนหินขัดตัวในสปาและธุรกิจเครื่องสําอาง
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โครงสรางของภูเขาไฟ

ตัวอยางที่ 58 ความพรุนของหินท่ีเกิดขึ้นภายหลังภูเขาไฟระเบิดขึ้นอยูกับปจจัยใด
1) รูปรางและความสูงของภูเขาไฟ 2) ตําแหนงของรอยแยกบนพื้น
3) อัตราการเย็นตัวของลาวา 4) องคประกอบทางเคมีของแมกมา

วงแหวนไฟ (Ring of Fire)

เปนบริเวณรอบรอยตอของแผนธรณีภาคซ่ึงพบภูเขาไฟอยูหนาแนน และมีแผนดินไหวบอยครั้ง บริเวณ
โดยรอบของมหาสมุทรแปซิฟก

ตัวอยางที่ 59 พ้ืนท่ีในขอใดท่ีอยูในบริเวณท่ีเรียกวา “วงแหวนแหงไฟ”
1) แนวรอยตอภูเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย 2) บริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก
3) บริเวณขอบมหาสมุทรแปซิฟกท้ังหมด 4) บริเวณรอยตอภูเขาแอลปในทวีปยุโรป
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ธรณีภาค
การเคลื่อนตัวของแผนธรณีภาค

เนื่องจากแผนธรณีภาคลอยอยูบนเนื้อโลกที่มีลักษณะเปนของเหลว จึงสามารถเคลื่อนท่ีไปมาได
บริเวณรอยตอของแผนธรณีภาคจึงมีการกระทบกันของขอบแบบตางๆ เชน แยกออกจากกัน ชนกัน

มุดลงใตอีกแผนหนึ่ง หรือเฉือน
รอยตอของแผนธรณีภาคเปนบริเวณท่ีเกิดแผนดินไหวบอย

The Earth’s Major Plates

Antarctic Plate

Scotia Plate

South American
Plate

African Plate

Arabian
Plate

Eurasian PlateNorth American
Plate

Pacific Plate

Cocos Plate

Caribbean
Plate

Juan de Fuca Plate

Indian
Australian

Plate

Pacific
Plate

Philippine
Plate

การเคลื่อนที่ของแผนธรณีภาคที่เวลาตางๆ

PERMIAN
225 million years ago

TRIASSIC
200 million years ago

JURASSIC
135 million years ago

CRETACEOUS
65 million years ago

PRESENT DAY
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การเคลื่อนตัวของแผนธรณีภาค
1. แผนธรณีภาคแยกจากกัน

การแยกจากกันเกิดจากแรงดันของแมกมาทางดานลางดันใหแผนธรณีภาคแยกออกจากกัน เกิดหุบเขา
ทรุด ซ่ึงจะกลายเปนแองและทะเลในที่สุด

บริเวณท่ีเกิดการแยกตัวจะแยกหางออกจากกัน เชน มหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลแดง

ตัวอยางที่ 60 บริเวณหุบเขาทรุดตัวตามแนวสันเขากลางมหาสมุทรมีการเคลื่อนตัวของขอบแผนธรณีภาคใน
ลกัษณะใดท่ีสาํคัญ

1) เคลื่อนตัวหนีหางออกจากกัน 2) เคลื่อนตัวเขาหากัน
3) เคลื่อนตัวมุดลงไปใตอีกแผน 4) เคลื่อนตัวเฉือนกัน

2. แผนธรณีภาคเคลื่อนเขาหากัน (ชนกัน)
ในบางสวนของโลกแผนธรณีภาคเคลื่อนเขาชนกันในสวนท่ีเปนพ้ืนทวีปท้ังคู การกระทบจะทําใหเกิด

แนวท่ีเกยกนั เกิดเปนภเูขา ไดแก ภเูขาหมิาลยั  ซ่ึงเกิดจากการชนกันของแผนออสเตรเลยี-อนิเดยี กับแผนยเูรเซีย
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Ocean
 ridge

Ocean
 ridge

India
Asia

Lithosphere

N

India

Lithosphere

Asthenosphere

Asthenosphere

Himalayas

ตัวอยางที่ 61 เทือกเขาหิมาลัย เกิดจากปรากฏการณทางธรณีภาคแบบใด
1) การเกิดแผนดินไหว 2) การแยกตัวของแผนเปลือกโลก
3) การชนกันของแผนเปลือกโลก 4) การระเบิดของภูเขาไฟ

ตัวอยางที่ 62 ประเทศไทยจะไดรับผลจากแผนดินไหว อันเนื่องมาจากการกระทบกันของแผนธรณีภาคคูใดมาก
ที่สุด

1) แผนยูเรเซียกับแผนแปซิฟก 2) แผนยูเรเซียกับแผนอินเดีย
3) แผนแปซิฟกกับแผนนาสกา 4) แผนแอนตารกติกากับแผนออสเตรเลีย-อินเดีย

3. แผนธรณีภาคเคลื่อนเขาหากัน (มุดลงใตกัน)
ในกรณีท่ีเปนแผนธรณีภาคมหาสมุทร เคลื่อนเขาหาแผนธรณีภาคพ้ืนทวีป แผนมหาสมุทรท่ีบางกวา

และถกูน้าํกดทับ จะมดุลงใตแผนพ้ืนทวปี เกิดแนวภเูขา (ภเูขาไฟ) ตามแนวขอบทวปี เชน แนวอเมรกิาใตฝงตะวนัตก
และญี่ปุน

อเมริกาใต แผนนาซกากับแผนอเมริกาใต ญี่ปุน แผนแปซิฟกกับแผนยูเรเซีย
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4. แผนธรณีภาคเคลื่อนผานกัน
เปนการเคลือ่นทีข่องแผนธรณภีาคในลกัษณะเฉอืน ตวัอยางเชน รอยเลือ่นซานอนัเดรยีในเมอืงซาน-

ฟรานซิสโก ในมลรัฐคารลิฟอเนีย

ซากดึกดําบรรพกับการเคลื่อนตัวของแผนธรณีภาค
ซากดึกดําบรรพเปนซากพืชและซากสัตวท่ีตายอยูในช้ันหินตะกอน เมื่อเวลาผานไปนานๆ สารละลายของ

หินก็จะแพรเขาไปในซากเหลานั้นเปลี่ยนใหกลายเปนหิน พบวามีซากดึกดําบรรพของสัตวชนิดเดียวกันท่ีตําแหนง
ตางๆ ท่ีหางไกลกันมากเปนหลักฐานยืนยันวาเดิมทวีปตางๆ นั้นอยูรวมกัน

ธรณีประวัติ
ธรณปีระวตั ิ เปนการศกึษาถงึความเปลีย่นแปลงทางธรณวีทิยาทีเ่วลาตางๆ ในอดตีโดยมอีายทุางธรณวีทิยา

2 แบบ
- อายุเทียบสัมพันธ บอกอายุเปรียบเทียบของลักษณะช้ันหิน และโครงสรางทางธรณีวิทยา
- อายุสัมบูรณ คือ อายุท่ีคํานวณไดจริง อาจใชการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี เชน ธาตุคารบอน-14

เรดียม-226  มาคํานวณอายุของหิน
ตัวอยางที่ 63 การหาอายุสัมบูรณของหินหรือซากดึกดําบรรพทางธรณีวิทยาใชวิธีการใด

1) วิธีการหาอายุทางกัมมันตรังสี
2) ตรวจสอบเปรียบเทียบกับฟอสซิลอื่นๆ
3) ตรวจสอบจากลําดับช้ันหินและความสัมพันธของโครงสรางทางธรณีวิทยา
4) วิธีการทางรังสีเอกซ

ตัวอยางที่ 64 ทดลองหยดกรดเกลือเจือจางลงบนหินชนิดหนึ่งแลวจะเกิดฟองขึ้น แสดงวาเปนหินชนิดใด
1) หินทราย 2) หินดินดาน 3) หินปูน 4) หินแกรนิต
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ซากดึกดําบรรพ
ซากดึกดําบรรพเปนซากพืชซากสัตวท่ีตายทับถมอยูในช้ันหินตะกอนแลวเปลี่ยนเปนหิน
ซากดึกดําบรรพบางชนิดปรากฏใหเห็นเปนชวงสั้นๆ ดังนั้นสามารถใชบอกอายุของหินท่ีมีซากน้ันอยูได   

ซากดึกดําบรรพประเภทนี้เรียกซากดึกดําบรรพดัชนี
ความเปลีย่นแปลงของชนดิซากดกึดาํบรรพสามารถนาํมาจัดอายทุางธรณีวิทยาได เรียกวา “ธรณีกาล” 

(Geologic Time)

K-T Boundary ไดโนเสารสูญพันธุไดอยางไร

 

ในหินตะกอนของยุค Cretaceous มีซากดึกดําบรรพของไดโนเสารอยูมาก แตในช้ัน Tertiary ไมมีซาก
ดึกดําบรรพของไดโนเสารอยูเลย

ช้ันของหินตะกอนระหวางยุค Cretaceous กับ Tertiary ค่ันดวยช้ันหินตะกอนที่มีสีดําท่ีประกอบดวย
ธาตุอิริเดียม (Iridium)

ธาตุอิริเดียมพบมากในอุกกาบาตจึงเช่ือวาการสูญพันธุของไดโนเสารมาจากผลกระทบจากการท่ีมี
อุกกาบาต มาชนโลก
ตัวอยางที่ 65 ซากดึกดําบรรพสวนใหญจะพบอยูในหินชนิดใด

1) หินแปร 2) หินอัคนี 3) หินชีสต 4) หินตะกอน

ตัวอยางที่ 66 ซากดึกดําบรรพไดโนเสารของประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบในหินชนิดใด
1) หินทราย 2) หินปูน 3) หินบะซอลต 4) หินดินดาน
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การลําดับชั้นหิน
เน่ืองจากชัน้หนิเกดิจากการทับถมกันของตะกอน ดงันัน้หนิตะกอนทีอ่ยูดานลางจะเกดิกอน และหนิท่ีอายุ

นอยกวาจะซอนอยูดานบนเปนช้ันๆ ตามลําดับ

ตัวอยางที่ 67 หินช้ันช้ินหนึ่งมีการสะสมตัวเปนช้ันๆ ของหินทราย หินกรวดมน หินปูน และหินดินดาน ดังรูป
หินชนิดใดมีอายุมากที่สุด

หนิทราย
หินกรวดมน

หนิปูน
หนิดนิดาน

1) หินทราย 2) หินกรวดมน 3) หินปูน 4) หินดินดาน

ดาราศาสตร และอวกาศ

เอกภพ (Universe)

เมื่อมองออกจากโลกเราพบวาโลกเปนเพียงสวนเล็กนอยของระบบที่ใหญกวา ไดแก ระบบสุริยะ ซ่ึงก็เปน
เพียงสวนเลก็นอยของระบบทีใ่หญกวา ไดแก กระจกุดาวและกาแลก็ซีทางชางเผือก ซ่ึงก็เปนสวนหนึง่ของกลุม
กาแล็กซีเชนกัน ดังนั้นวัตถุท่ีรวมทุกสิ่งทุกอยางเอาไวเราเรียกวา “เอกภพ” (Universe)
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กําเนิดของเอกภพ

ทฤษฎีท่ีเปนท่ียอมรับกันในปจจุบันถึงกําเนิดของเอกภพ ไดแก ทฤษฎีการระเบิดปงใหญ (Big Bang
Theory) ซ่ึงเช่ือวาเอกภพเกดิจากการระเบิดของกลุมกอนพลงังานขนาดใหญเมือ่ประมาณ 10000 ถึง 15000 ลาน
ปกอน แลวการระเบิดนี้กอใหเกิดมวลสารในขณะที่ขยายตัวออก อนุภาคยุคแรกท่ีเกิดขึ้นในชวงวินาทีแรก คือ
โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน หลังจากนั้นจึงคอยรวมตัวกันขึ้นเปนอะตอมใหญขึ้น ไดแก ฮีเลียม พบวาใน
เอกภพปจจุบันประกอบดวยธาตุไฮโดรเจนประมาณรอยละ 90 ขณะที่มีแกสฮีเลียมรอยละ 10 สวนธาตุอื่นพบเปน
สวนนอยมาก
ตัวอยางที่ 68 ปรากฏการณใดท่ีสนับสนุน “ทฤษฎีบิกแบง”

1) การชนกันของดาวหางกับดาวเคราะห 2) การขยายตัวของเอกภพ
3) การเกิดลมสุริยะ 4) การยุบตัวของดาวฤกษ
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ตัวอยางที่ 69 หลงัเกิดบิกแบงปรมิาณอนภุาคกบัปรมิาณปฏอินภุาคควรเปนตามขอใด จึงเกิดกาแลก็ซีและดาวตางๆ
ขึน้ ดงัท่ีเปนอยู

1) มีปริมาณเทากัน 2) อนุภาคมีปริมาณมากกวา
3) ปฏิอนุภาคมีปริมาณมากกวา 4) เปนไปไดทุกขอ

หลักฐานของการระเบิดปงใหญ
การขยายตัวของเอกภพ

เอดวิน ฮับเบิล พบวา กาแล็กซีตางๆ มีการเคลื่อนท่ีออกไปจากกัน โดยที่กาแล็กซีท่ีอยูหางไกลออกไปจะ
เคลื่อนท่ีออกไปดวยอัตราเร็วท่ีสูงกวากาแล็กซีท่ีอยูใกล ทําใหสรุปไดวาเอกภพปจจุบันกําลังขยายตัวออก นั่นคือจะ
ตองเริ่มตนจากจุดเริ่มตนจุดเดียวกัน
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คลื่นวิทยุพ้ืนหลัง

การคนพบหลักฐานของการเกิดระเบิดในยุคแรกเริ่มของเอกภพมาจากงานของเพนเซียสและวิลสัน ในชวง
ป ค.ศ. 1960 ท่ีพบคลื่นวิทยุท่ีหลงเหลือจากชวงท่ีมีการระเบิด เรียกวา “คลื่นวิทยุพ้ืนหลัง”

จากการคํานวณพบวาอุณหภูมิของเอกภพ ในปจจุบันลดเหลือ 2.73 เคลวิน

ดาราจักร (Galaxy)

หลงัจากมวลสารตัง้ตนของเอกภพไดเกิดขึน้แลว มวลสารเหลาน้ันกไ็ดรวมตวักันเกดิเปนดาวฤกษเกิดขึน้
ดาวฤกษจํานวนมากก็ไดรวมกันเกิดเปนดาราจักร ซ่ึงโดยท่ัวไปมีรูปรางเปนกังหันเกลียว ดังรูปแสดงดาราจักร
อันโดรเมดา ซ่ึงเปนดาราจักรรูปกังหันเกลียวท่ีอยูใกลท่ีสุด

ทางชางเผือก (Milky Way Galaxy)

ดวงอาทิตยเปนดาวฤกษดวงหนึ่งในกลุมดาราจักรทางชางเผือก ซ่ึงเปนดาราจักรกังหันเกลียวเชนเดียวกัน
แตเนื่องจากเราอยูในดาราจักรนั้นเองเราจึงเห็นดาราจักรเปนทางยาวพาดผานทองฟา เรียกวา “ทางชางเผือก”
(Milky way)



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ___________________________ วิทยาศาสตร ฟสิกส (49)
2008

ดาราจักรของเรา

ทางชางเผือก (Milky Way)

ระยะทางในดาราศาสตร มีหลายหนวย เชน
1 หนวยดาราศาสตร (Astronomical Unit) มคีาเทากับระยะทางจากดวงอาทติยถึงโลก หรอื 150 ลาน

กิโลเมตร  เปนหนวยท่ีใชมากในการบอกระยะหางภายในระบบสุริยะ
1 ปแสง (Light Year) คือ ระยะทางทีแ่สงเดนิทางใชเวลา 1 ป คิดเปนระยะทาง 9.46 × 1012 กิโลเมตร

(9.46 ลานลานกิโลเมตร) หรือ 63072 A.U.
1 ปารเสค (Parsec) ระยะทางจากโลกถึงดาวท่ีมีมุมพาราลแลกซเทากับ 1 ฟลิปดา คิดเปนระยะทาง

206265 A.U. หรือ 3.27 ปแสง

ตัวอยางที่ 70 คําวา “1 ปแสง” หมายถึงอะไร
1) ระยะทางที่แสงใชเวลาเดินทาง 1 ป 2) ระยะทางจากดวงอาทิตยถึงโลก
3) เวลาที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตยถึงโลก 4) หนวยของเวลาแบบหนึ่ง
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ปรากฏการณพาราลแลกซ

การคํานวณระยะหางของดาวดวยวิธีพาราลแลกซ
• ปรากฏการณพาราลแลกซ คือ การท่ีดาวฤกษปรากฏเปลีย่นตาํแหนงไปเทียบกบัดาวฤกษอืน่ๆ เน่ืองจาก

การโคจรของโลกในรอบ 6 เดือน
• มุมท่ีวัดไดเรียกวา มุมพาราลแลกซ “p”
• ใชความสัมพันธ มุม = สวนโคง/รัศมี (มุมมีหนวยเปนเรเดียน)
• เปลี่ยนหนวยสามารถคํานวณระยะหางได หากรูมุมตามสมการ

d = )p("
AU206265

= )p("
1Pc.

• d เปนระยะทางในหนวย A.U. หรือ Parsec และ p เปนมุมในหนวยฟลิปดา
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ดาวที่อยูใกลที่สุด 10 ดวง (ไมนับดวงอาทิตย)

ชื่อ มุมพาราลแลกซ
(ฟลิปดา)

ระยะทาง (ปารแสค) ระยะทาง (ปแสง)

1 Proxima Centauri 0.770 1.30 4.24
2 Alpha Centauri A 0.750 1.33 4.35
3 Alpha Centauri B 0.750 1.33 4.35
4 Barnard’s Star 0.546 1.83 5.98
5 Wolf 359 0.419 2.39 7.78
6 Lalande 21185 0.395 2.53 8.26
7 Sirius A 0.382 2.62 8.55
8 Sirius B 0.382 2.62 8.55
9 Luyten 726-8A 0.374 2.68 8.73
10 Luyten 726-8B (UV Ceti) 0.374 2.68 8.73

ตัวอยางที่ 71 ในคืนท่ีทองฟาแจมใส เราสามารถมองเห็นกาแลก็ซีทางชางเผือกซ่ึงผาดผานเปนแถบยาว ขนาด
ความกวาง 15 องศา  ถาตองการประมาณเวลาทีแ่สงจากท่ีขอบขางหนึง่ของทางชางเผือกไปถงึอกีขางหนึง่ ตองใช
ขอมูลจากขอใดตอไปนี้

1) ระยะทางจากดวงอาทิตยถึงดาวท่ีขอบนั้น 2) อัตราการหมุนของกาแลก็ซี
3) ความสวางของดาวท่ีขอบ 4) ดัชนีหักเหของแสงในอวกาศ

ดาวฤกษ (Star)
ดาวฤกษ ไดแก กลุมกอนของแกสในอวกาศเหมือนกับดวงอาทิตยของเรา ดาวฤกษตางจากดาวเคราะหท่ี

สามารถผลิตพลังงานไดดวยตนเองจากปฏิกิริยานิวเคลียรฟวช่ัน จึงสามารถเปลงแสงได ดาวฤกษทุกดวงยกเวน
ดวงอาทิตยปรากฏเปนจุดสวางบนทองฟาซ่ึงกะพริบไดเน่ืองจากผลของบรรยากาศโลกและระยะหางจากโลก               
ดวงอาทิตยเปนดาวฤกษเชนกัน แตอยูใกลเราจนปรากฏเปนแผนกลมแทนที่จะเปนจุด และทําใหทองฟาของโลก
สวางในเวลากลางวัน

สีของดาวฤกษ
เมื่อสังเกตดาวฤกษใหดีจะสังเกตเห็นวาดาวฤกษแตละดวงมีสีตางๆ กัน บางดวงเปนสีแดงเขม บางดวง

เปนสขีาว บางดวงเปนสนี้าํเงนิ บางดวงเมือ่สงัเกตดวยรงัสคีวามยาวคลืน่อืน่ เชน รงัสอีลัตราไวโอเลตจะปรากฏวา
สวางจากวาท่ีเหน็ดวยตาเปลา สาเหตท่ีุเปนเชนนีก็้เพราะอณุหภมูขิองดาวฤกษแตละดวงนัน้ตางกันออกไป ดาวฤกษ
ท่ีมีอุณหภูมิท่ีผิวต่ําจะมีสีคอนไปทางแดง ขณะที่ดาวฤกษท่ีมีอุณหภูมิพ้ืนผิวสูงจะมีสีคอนไปทางน้ําเงิน

นักดาราศาสตรจําแนกดาวฤกษออกเปนกลุมตามสี หรืออุณหภูมิพ้ืนผิว จํางายๆ ไดดวยประโยค Oh Be
A Fine Girl Kiss Me
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สีของดาวฤกษ

การจําแนกดาวตามอุณหภูมิพ้ืนผิว

Class อุณหภูมิ สี
O 30000-60000 k น้ําเงิน
B 10000-30000 k น้ําเงินอมขาว
A 7500-10000 k ขาวอมนํ้าเงิน
F 6000-7500 k ขาวอมเหลือง
G 5000-6000 k เหลือง
K 3500-5000 k สม
M 2000-3500 k สมแดง

ตัวอยางที่ 72 ดาวฤกษในขอใดท่ีมีอุณหภูมิของผิวดาวตํ่าที่สุด
1) มีแสงสีน้ําเงิน 2) มีแสงสีแดง 3) มีแสงสีเหลือง 4) มีแสงสีสม

ตัวอยางที่ 73 ดาวฤกษชนิดใดในขอตอไปนี้มีอุณหภูมิผิวดาวสูงที่สุด
1) ดาวท่ีมีสีแดง 2) ดาวท่ีมีสีเหลือง 3) ดาวท่ีมีสีน้ําเงิน 4) ดาวท่ีมีสีขาว

ความสวางของดาวฤกษ
ดาวฤกษแตละดวงมีความสวางตางๆ กัน ปริมาณพลังงานแสงท่ีมาถึงโลกนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ

เชน
- ระยะทางจากดาวฤกษดวงนั้นถึงโลก หากดาวฤกษอยูหางปริมาณแสงก็จะมาถึงนอยกวาดาวฤกษท่ีอยู

ใกล (กฎกําลังสองผกผัน)
- ขนาดของดาวฤกษ หากดาวฤกษมีขนาดโตก็จะมีพ้ืนท่ีการแผรังสีมากกวาดาวฤกษขนาดเล็ก ดังน้ันจึงมี

แสงมาถึงโลกมากกวาดาวขนาดเล็กท่ีอยูหางเทาๆ กัน
ความสวางของดาวฤกษนั้นบอกถึงปริมาณพลังงานแสงของดาวฤกษท่ีมาถึงโลกตอวินาที แตสิ่งท่ีเรามอง

เหน็นัน้ยงัมปีจจัยเรือ่งการทํางานของตาเขามาเก่ียวของดวย ดงัน้ันจึงมกีารกําหนดระดบัความสวางหรอืโชตมิาตรขึ้น
เพ่ือเปนตัวบงบอกความสวางของดาวฤกษตามท่ีตาเห็น
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โชติมาตรหรือระดับความสวาง
เมื่อมองดูดาวบนทองฟา เราจะเห็นวาดาวแตละดวงมีความสวางไมเทากัน คนในสมัยโบราณก็สังเกตเห็น

เชนเดียวกันและไดจัดลําดับความสวางของดาวตางๆ ไวโดยใชตัวเลข โดยดาวท่ีสวางท่ีสุดใชระดับความสวางเทา
กับ 1 และดาวที่จางท่ีสุดจนเกือบมองไมเห็นใหมีระดับความสวางเทากับ 6 ตอมาเมื่อการวัดปริมาณพลังงานแสง
ทําไดละเอียดขึ้นจึงพบวา ดาวท่ีมีระดับความสวาง 1 นั้นสวางกวาดาวท่ีมีระดับความสวาง 6  อยู 100 เทา     
นอกจากนี้ยังพบวาระดับความสวางนั้นทํางานในลักษณะเลขยกกําลัง โดยดาวท่ีมีระดับความสวางตางกันเทากับ 1
จะสวางกวากัน 2.5 เทา
ความสวางและระดับความสวาง

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความสวางและระดับความสวางจะมีความสัมพันธกัน ดังนี้
- ดาวท่ีมีระดับสวางตางกัน 1 จะสวางกวากันเทากับ 2.51 เทา
- ดาวท่ีมีระดับความสวางตางกัน 2 จะสวางกวากัน (2.5)(2.5) = (2.5)2 = 6.25 เทา
- ดาวท่ีมีระดับความสวางตางกัน 3 จะสวางกวากัน (2.5)(2.5)(2.5)  = (2.5)3 = 15.625 เทา
- ดาวท่ีมีระดับความสวางตางกัน n จะสวางกวากัน (2.5)n เทา
- ความสวางของวัตถุทองฟาตางๆ

โชติมาตร วัตถุทองฟา
-26.73 ดวงอาทิตย
-12.6 พระจันทรเต็มดวง
-4.7 ดาวศุกรเมื่อสวางสุด
-3.9 วัตถุจากท่ีสุดท่ีเห็นไดดวยตาเปลาในเวลากลางวัน
-2.9 ระดับความสวางสูงสุดของดาวอังคาร
-2.8 ระดับความสวางสูงสุดของดาวพฤหัสบดี
-1.9 ระดับความสวางสูงสุดของดาวพุธ
-1.5 ระดับความสวางของดาวฤกษ Sirius
-0.7 ระดับความสวางสูงสุดของดาว Canopus
0 ระดับความสวางอางอิงเดิมใชระดับความสวางของดาวเวกา ในกลุมดาวพิณ
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ความสวางของวัตถุทองฟาตางๆ

App Mag. Celestial Object
0.7 ระดับความสวางสูงสุดของดาวเสาร
3 ระดับความสวางของดาวท่ีจางท่ีสุดเมื่อสังเกตจากในเมือง

4.6 ระดับความสวางสูงสุดของดวงจันทรดาวพฤหัสบดี
5.5 ระดับความสวางสูงสุดของยูเรนัส
6 ดาวท่ีมีระดับความสวางต่ําสุดท่ีเห็นไดดวยตาเปลา

7.7 ระดับความสวางสูงสุดของดาวเนปจูน
12.6 ระดับความสวางสูงสุดของควอซาร
13 ระดับความสวางสูงสุดของพลูโต
27 วตัถุจางท่ีสดุท่ีสงัเกตไดดวยกลองโทรทรรศนขนาด 8 เมตร บนพ้ืนโลก
30 วัตถุจางท่ีสุดท่ีสังเกตไดดวยกลองโทรทรรศนฮับเบิล

ตัวอยางที่ 74 ตามหลักการจัดอันดับความสวางของดาวดาวในขอใดมีความสวางมากที่สุด
1) ดาว A มีอันดับความสวาง 6 2) ดาว B มีอันดับความสวาง 1
3) ดาว C มีอันดับความสวาง 0 4) ดาว D มีอันดับความสวาง -2

ตัวอยางที่ 75 ดาวศุกรเมื่อสวางนอยที่สุดมีความสวาง-3.5  ดาวซีรีอุสมีอันดับความสวาง-1.5 ดาวศุกรมีความ
สวางมากกวาดาวซีรีอุสกี่เทา

1) 2.5 2) 3.0 3) 6.25 4) 15.6

พลังงานของดาวฤกษ
การสองสวางของดาวฤกษนัน้เปนกระบวนการทีต่องการพลงังานอยางมหาศาล  การเกิดความรอนจากการ

เสยีดสีธรรมดาไมสามารถจะทําใหดาวฤกษเปลงแสงได มีเพียงพลังงานนิวเคลียรเทาน้ันท่ีปลดปลอยพลังงาน
เพียงพอตอกระบวนการดังกลาว

ปฏกิิรยิานวิเคลยีรท่ีเกิดขึน้ในดาวฤกษเปนปฏกิิรยิานวิเคลยีรท่ีเรยีกวา “ปฏิกริิยาฟวชัน่” (Fusion Reaction)
ซ่ึงเปนการหลอมรวมธาตุขนาดเล็กใหรวมกันเปนธาตุขนาดโตขึ้น

ปฏิกิริยาแรกท่ีเกิดขึ้น ไดแก ปฏิกิริยาหลอมรวมธาตุไฮโดรเจน ซ่ึงใหผลผลิตเปนธาตุฮีเลียมพรอมท้ัง
ปลดปลอยพลังงานออกมา
ปฏิกิริยาหลอมรวมไฮโดรเจน (Proton-Proton Chain)

ใจกลางของดาวฤกษ มวลสารถูกดึงดวยแรงดึงดูดของดาวฤกษจนมีความดันและอุณหภูมิสูงมาก ความดัน
ท่ีใจกลางของดวงอาทิตยประมาณ 2700 ลานบรรยากาศ (มากกวาบรรยากาศโลก 2700 ลานเทา) อุณหภูมิท่ีใจ
กลางของดวงอาทิตยประมาณ 12 ลานองศา ท่ีอุณหภูมิและความดันระดับนี้ นิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนสามารถ
รวมกันกลายเปนธาตุฮีเลียมไดตามสมการ

41H1  2He4 + 2e+ + 2υ + พลังงาน
เมื่อ e+ คือ อนุภาคโปสิตรอน และ υ ไดแก อนุภาคนิวตริโน
พลังงานท่ีปลดปลอยอยูท่ี 3.96 × 10-12  จูล/ปฏิกิริยา
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ตัวอยางที่ 76 ปฏิกิริยาในขอใดเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย
1) ฟวช่ัน 2) ฟชช่ัน 3) ซูเปอรโนวา 4) ออโรรา

ปฏิกิริยาหลอมรวมไฮโดรเจน Proton-Proton Chain

ปฏิกิริยาหลอมฮีเลียม
สําหรับดาวฤกษ เมื่อใชเช้ือเพลิงไฮโดรเจนหมดลง แกนกลางท่ีมีฮีเลียมเปนสวนใหญจะยุบตัวลงทําให

ความหนาแนนและอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นอีก จนกระท่ังเมื่ออุณหภูมิใจกลางเพ่ิมขึ้นถึงรอยลานเคลวิน ธาตุฮีเลียมจะเริ่ม
หลอมรวมกันเกิดเปนธาตุท่ีหนักขึ้นอีก ไดแก นิวเคลียสของคารบอน ขณะเดียวกันรอบนอกก็จะมีความหนาแนน
และอณุหภมูมิากพอท่ีจะทําใหเกิดการหลอมไฮโดรเจนขึน้ได ดงัน้ันดาวฤกษก็จะขยายตวัออก กลายเปนดาวยกัษแดง
ซ่ึงเปนดาวฤกษในระยะสุดทาย เช่ือวาในชวงสุดทายของดวงอาทิตยท่ีเปลี่ยนเปนดาวยักษแดง รัศมีดวงอาทิตยจะ
มากกวารัศมีวงโคจรของโลกเล็กนอยซ่ึงถือไดวาเปนจุดจบของโลกอยางแทจริง

วิวัฒนาการของดาวฤกษ
วิวัฒนาการของดาวฤกษหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของดาวฤกษในชวงเวลาตางๆ นับตั้งแตจุดเริ่มตนท่ีเริ่ม

จากการรวมตัวของมวลสารในกลุมแกสในอวกาศที่เรียกวาเนบูลา (Nebula) ซ่ึงมีความหนาแนนไมเทากัน บริเวณ
ท่ีมคีวามหนาแนนมากกจ็ะยบุตวัลงเกดิเปนดาวฤกษกอนเกดิ (Protostar) ซ่ึงอณุหภมูใิจกลางและความดนัท่ีใจกลาง
ยังไมมากพอท่ีจะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียรขึ้นได จนเมื่อดาวฤกษยุบตัวภายใตแรงโนมถวงจนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร
แลวจึงจะเริ่มเปลงแสงและกลายเปนดาวฤกษโดยสมบรูณซ่ึงเราเรยีกดาวฤกษนัน้ๆ วา ดาวฤกษในแถบกระบวนหลกั
(Main Sequence Stars)

หลังจากดาวฤกษวิวัฒนาการเขาสูแถบกระบวนหลักแลวความเปลี่ยนแปลงในชวงถัดไปจะขึ้นกับมวลสาร
ของดาวฤกษนั้นๆ ดาวฤกษท่ีมีมวลสารมากก็ตองการพลังงานเปนจํานวนมากกวาดาวฤกษท่ีมีมวลนอย ดังน้ันจึงมี
อัตราการใชพลังงานและมวลสารท่ีสูงกวา สงผลใหดาวฤกษท่ีมวลมากเปลี่ยนแปลงเร็วกวา (อายุสั้น) เชน       
ดวงอาทิตยซ่ึงเปนดาวฤกษขนาดเล็กมีอายุจนถึงปจจุบันถึง 5000 ลานป และอาจจะอยูตอไปไดอีก 5000 ลานป
ขณะทีด่าวฤกษท่ีมมีวลมากกวาดวงอาทิตย 20 เทาจะมอีายเุพียง 8 ลานปก็จะเปลีย่นจากดาวฤกษในแถบกระบวนหลัก
ไปเปนดาวยักษ
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วิวัฒนาการของดาวฤกษขนาดดวงอาทิตย
สําหรับดาวฤกษขนาดดวงอาทิตยประมาณวา มีอายุอยูในแถบกระบวนหลักประมาณ 10000 ลานปกอน

จะใชเช้ือเพลิงไฮโดรเจนที่แกนกลางจนหมด
เมื่อใชเช้ือเพลิงไฮโดรเจนหมดแกนกลางของดาวจะยุบตัว เกิดการเผาผลาญฮีเลียมดาวจะขยายขนาดใหญ

ขึ้นเปนดาวยักษแดง (Red Giant)

     

เมือ่เช้ือเพลงิฮเีลยีมท่ีใจกลางหมด ดาวจะยบุตวัลงอกีครัง้ขณะทีแ่กสรอบนอกขยายตวัออกบรเิวณรอบนอก
จะกลายเปนเนบูลาดาวเคราะห เหลือดาวแคระขาว (White Dwarf Stars) ไวตรงกลาง เชน เนบูลาวงแหวนใน
กลุมดาวพิณเปนตน

ภาพถายเนบูลาวงแหวนโดยกลองโทรทรรศนอวกาศฮับเบิล
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ดาวแคระขาวท่ีอยูตรงกลางนั้นจะมีความหนาแนนสูงมาก แตจะมีมวลสารไมเกิน 1.4 เทาของดวงอาทิตย
อุณหภูมิท่ีผิวประมาณ 30000 ถึง 200000 เคลวิน

ดาวแคระขาวท่ีเหลืออยูจะคอยๆ เย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิต่ําลงกลายเปนดาวแคระดํา (Black Dwarf) ซ่ึง
ปจจุบันยังไมพบเลย

    

วิวัฒนาการของดาวฤกษขนาดใหญกวาดวงอาทิตยมาก

ดาวฤกษท่ีมีมวลมากกวาดวงอาทิตยมากจะตองการพลังงานในการตานแรงดึงดูดมากทําใหอุณหภูมิท่ีผิวจะ
สูงไปดวย ดาวเหลาน้ีจะมสีคีอนไปทางน้าํเงนิและมคีวามสวางมาก เน่ืองจากตองใชพลงังานมากดงัน้ันอายจุะสัน้กวา
ดวงอาทิตย สําหรับดาวท่ีมีมวลมากกวาดวงอาทิตย 20 เทาจะมีอายุสั้นกวาดวงอาทิตยถึง 1000 เทา (ประมาณ 8
ลานป)

เมื่อดาวฤกษใชเช้ือเพลิงไฮโดรเจนหมด และเริ่มการเผาผลาญธาตุท่ีมีมวลมากขึ้นเปนลําดับ ไดแก ฮีเลียม
คารบอน นอีอน แมกนเีซียม ออกซิเจน และสิน้สดุท่ีเหลก็ ในระหวางน้ีขนาดของดาวฤกษจะขยายขนาดขึน้พรอมท้ัง
อุณหภูมิท่ีผิวจะลดลงแปรสภาพจากดาวฤกษท่ีมีสีคอนขางไปทางนํ้าเงินเปนดาวยักษแดง
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Supernova

เมือ่แกนกลางของดาวฤกษเปลีย่นเปนเหลก็แลว เมือ่เกดิปฏกิิรยิาฟวช่ันของเหลก็จะเปนปฏกิิรยิาดดูพลงังาน
แกนกลางของดาวฤกษจะยบุตวัลงเรือ่ยๆ หากมวลสารของแกนกลางมากกวา 1.4 เทาของดวงอาทิตย อิเล็กตรอน
จะถูกบีบอัดจนเขาไปรวมตัวกับโปรตอนในอะตอม เปลี่ยนสภาพเปนนิวตรอน กระบวนการดังกลาวปลดปลอย
พลังงานมหาศาลทําใหดาวฤกษเกิดการระเบิดเปนซูเปอรโนวา

Supernova 1987 A

วนัท่ี 23 ก.พ. พ.ศ. 2530 เกิดการระเบิดของดาวในกาแลก็ซีแมกแจนแลนใหญ ความสวางของซูเปอรโนวา
ท่ีเกิดขึ้นสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา จากเดิมท่ีมีระดับความสวาง +12 เปน +3  การระเบิดเกิดจากดาวฤกษ
สีน้ําเงินท่ีมีมวลประมาณ 18 เทาของดวงอาทิตย ปจจุบันเช่ือวาแกนกลางของซูเปอรโนวาไมใชดาวนิวตรอนแต
เปนหลุมดํา

ดาวนิวตรอน

ภายหลงัจากการระเบิดเปนซูเปอรโนวา แกนกลางท่ีเหลอืจะอยูในสภาพเปนนวิตรอนลวนๆ ซ่ึงมคีวามหนาแนน
เทาๆ กับนิวเคลียส  เรียกวา “ดาวนิวตรอน”

ดาวนิวตรอนบางดวงแผคลื่นวิทยุออกมาขณะที่กําลังหมุน ในรูปของสัญญาณสั้นๆ เรียกวา “พัลซาร”
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ดาวนิวตรอน ในเนบูลาปู

ตามบันทึกของชาวจีนและญี่ปุน ในป พ.ศ. 1597 ดาวสวาง
เกิดขึ้นในกลุมดาวราศีพฤษภ ปจจุบันซากการระเบิดดังกลาวรูจักกัน
ในช่ือเนบูลาปู ใจกลางของเนบูลาปูพบดาวนิวตรอนที่แผสัญญาณ
คลื่นวิทยุความถี่ 30 ครั้งตอวินาที ออกมา (พัลซาร ปู)

ถาดาวนวิตรอนทีใ่จกลางของ supernova มมีวลสารมากกวา
1.4 เทาของดวงอาทติยจะไมมอีะไรท่ียับยัง้การยุบตัวของแกนกลางได
ดางจะยุบลงเปนจุดซ่ึงแมแตแสงก็ไมสามารถหนีออกมาได เรียกวา
“หลุมดํา”

 

ตัวอยางที่ 77 ตามวิวัฒนาการของดวงอาทิตย ในชวงทายท่ีสุดจะเปนอะไร
1) ดาวแคระดํา 2) ดาวแคระขาว 3) หลุมดํา 4) ดาวนิวตรอน

ตัวอยางที่ 78 สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับดาวฤกษทุกดวงเมื่อเขาสูระยะสุดทายเปนตามขอใด
1) ความหนาแนนเพ่ิมขึ้น 2) การระเบิดซูเปอรโนวา
3) การกลายสภาพเปนดาวนิวตรอน 4) มวลสลายไปหมด

ตัวอยางที่ 79 ในวิวัฒนาการของดาวฤกษ ชวงเวลาในขอใดเปนชวงเวลาที่สั้นที่สุด
1) ดาวยักษแดง 2) ดาวแคระขาว 3) ดาวแคระดํา 4) เนบิวลา
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เนบูลาแหลงกําเนิดดวงดาว
บริเวณท่ีมีดาวเกิดใหมเกิดมากมักจะไดแกบริเวณท่ีมีกลุมแกสอยูมาก เมื่อเกิดดาวกลุมแกสนี้จะรอนขึ้น

ทําใหกลุมแกสรอนนั้นเปลงแสงออกมาทําใหเราสังเกตเห็นไดเชน ในกลุมดาวโอไรออน มีกลุมแกสเรียกเนบูลาโอ-
ไรออน ซ่ึงในกลุมแกสนั้นมีดาวอายุนอยอยูจํานวนมาก

เนบูลานายพราน เนบูลาTrifid

กลุมดาวลูกไก Pleiades

กระจกุดาวลกูไกเปนกระจุกดาวเปดท่ีมอีายนุอย ประกอบดวยดาวฤกษจํานวนมากท่ีอายใุกลเคียงกนัจะเหน็
ไดวาโดยรอบของดาวในกระจกุดาวลกูไกมแีสงกระจายจากกลุมแกส เหน็เปนแสงเรอืงโดยรอบดาวฤกษในกระจกุ
ดาวดงักลาว
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ระบบสุริยะ
ดวงอาทิตยเปนดาวฤกษในกาแล็กซีทางชางเผือก ท่ีเกิดจากการรวมตัวของกลุมแกส เมื่อกลุมแกสรวมตัว

อาจจะมีแกสบางสวนหลงเหลือกลายเปนฝุนผงลอมรอบดวงอาทิตยอยู เมื่อเวลาผานไปกลุมแกสนี้ก็จะรวมตัวกัน
เกิดเปนดาวบริวารตางๆ ขึ้น

กลุมแกสท่ีรวมตัวกันเกิดเปนดาวบริวารน้ีมักจะอยูในระนาบที่ใกลเคียงกัน เนื่องจากเกิดจากการรวมตัวกัน
ของแกสกลุมเดียวกัน

ปจจุบันดวงอาทิตยมีดาวเคราะหบริวาร 8 ดวง และมีดาวเคราะหแคระบริวาร 1 ดวง
ระบบสุริยะระยะเริ่มตน

This image was taken on December 29, 1993 by
the Hubble Space Telescope

It is a very young star surrounded by
material left over from the star's formation.

C.R. O'Dell/Rice University and NASA
นิยามของดาวเคราะห

ตามนิยามของสมาพันธดาราศาสตรระหวางประเทศ ดาวเคราะหไดแกวัตถุในระบบสุริยะที่
1. มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย
2. มีมวลมากพอท่ีจะเกิดสมดุลทางอุทกสถิตศาสตรทําใหมีรูปรางกลม
3. มีวงโคจรของตนเองโดยเปนวัตถุหลักในวงโคจร

จากคํานิยามน้ี ทําใหเหลือดาวเคราะหในระบบสุริยะเพียง 8 ดวง เพราะพลูโตไมจัดเขาตามคํานิยามขอ 3
จึงจัดพลูโตไปเขากลุมดาวเคราะหแคระ อยางไรก็ตามคํานิยามในขอ 3 ยังมีความไมกระจางชัด ดังน้ันการกําหนด
นิยามน้ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไดอีกในอนาคต
ดาวเคราะหตางๆ
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ระบบสุริยะปจจุบันประกอบดวย
- ดาวเคราะห 8 ดวง ไดแก ดาวพุธ ดาวศุกร โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส

ดาวเนปจูน
- ดาวเคราะหแคระ ไดแก ดาวเคราะหแคระพลูโตและชารอน และวัตถุท่ีมีวงโคจรคลายดาวพลูโต
- วัตถุอื่นๆ ท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย เชน ดาวหาง ดาวเคราะหนอย

การแบงกลุมดาวเคราะห
แบบที่ 1 แบงตามวงโคจร แบงดาวเคราะหออกไดเปน 2 กลุม
- ดาวเคราะหวงใน ไดแก ดาวเคราะหท่ีมีรัศมีวงโคจรใกลกวาโลก คือ ดาวพุธและดาวศุกร ดาวเคราะห

ดวงในจะปรากฏอยูดานเดียวกับดวงอาทิตยเสมอเมื่อสังเกตจากโลก ดังน้ันจะเห็นเฉพาะในเวลาเชามืดหรือหัวคํ่า
เทานั้น

- ดาวเคราะหวงนอก ไดแก ดาวเคราะหท่ีมีรัศมีวงโคจรมากกวาโลก คือ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี
ดาวเสาร ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และดาวเคราะหแคระพลูโต ดาวเคราะหวงนอกอาจจะปรากฏดานตรงขามกับ
ดวงอาทิตย เมื่อสังเกตจากโลกได

แบบที่ 2 แบงตามองคประกอบ แบงออกเปน 2 กลุมเชนกัน คือ
- ดาวเคราะหหิน ไดแก ดาวพุธ ดาวศุกร โลก ดาวอังคาร ซ่ึงมีองคประกอบสวนใหญเปนหินทําใหความ

หนาแนนเฉลี่ยอยูท่ี 3.9-5.5 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
- ดาวเคราะหแกส ไดแก ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน ซ่ึงมีองคประกอบ

สวนใหญเปนแกสไฮโดรเจน และฮเีลยีม ทําใหมคีวามหนาแนนต่าํ ระหวาง 0.7 ถึง 1.7 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
- สําหรับดาวเคราะหแคระพลูโต อาจจัดแยกออกเปนดาวเคราะหน้ําแข็งเนื่องจากองคประกอบสวนใหญ

เปนแกสมีเทนและคารบอนมอนอกไซด ในรูปน้ําแข็ง

ตัวอยางที่ 80 ในระบบสุริยะแถบดาวเคราะหนอยอยูในบริเวณใด
1) อยูระหวางแถบดาวเคราะหช้ันในกับดาวเคราะหช้ันนอก
2) อยูระหวางดาวเคราะหช้ันในกับเขตของดาวหาง
3) อยูระหวางดาวเคราะหช้ันนอกกับเขตของดาวหาง
4) อยูแถบนอกสุดของระบบสุริยะ

ตัวอยางที่ 81 ดาวเคราะหใดตอไปนี้อยูใกลดวงอาทิตยมากกวาดวงอื่น
1) ดาวพฤหัสบดี 2) ดาวศุกร 3) ดาวเสาร 4) ดาวเนปจูน

ตัวอยางที่ 82 ดาวพฤหัสบดีมีองคประกอบหลักเปนอะไร
1) เหล็ก 2) แอมโมเนีย 3) หิน 4) ไฮโดรเจนและฮีเลียม
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การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห

ภาพแสดงการเคลื่อนท่ีของดาวอังคารและดาวศุกร เทียบกับดาวฤกษพ้ืนหลังในชวง 2 เดือน

ภาพแสดงการเคลื่อนท่ีของดาวอังคารและดาวศุกร เทียบกับดาวฤกษพ้ืนหลังในชวง 2 เดือน

ภาพแสดงการเคลื่อนท่ีของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารในชวง 5 เดือน

ดาวอังคาร

ดาวศุกร

ดาวอังคาร

ดาวศุกร

ดาวเสาร

ดาวพฤหัสบดี
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ภาพแสดงการเคลื่อนท่ีของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารในชวง 5 เดือน

ดาวพุธ (Mercury)
- ขนาด 3

1  ของโลก (รัศมี 2400 กม.)

- ไมมีดาวบริวาร
- อุณหภูมิดานสวาง 400 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิดานมืด -184 องศา
- ไมมีบรรยากาศ
- องคประกอบเปนหิน
- หมุนรอบตัวเอง 1 รอบใน 59 วัน
- โคจรรอบดวงอาทิตยรอบละ 88 วัน

ดาวศุกร (Venus)
- ขนาดเทาๆ กับโลก (รัศมี 6000 กม.)
- อุณหภูมิผิวพ้ืน 460 องศา
- มีบรรยากาศหนาเปนคารบอนไดออกไซด
- องคประกอบเปนหิน
- แรงดึงดูดพอๆ กับโลก
- หมุนรอบตัวเองรอบละ 243 วัน (กลับทิศกับโลก)
- โคจรรอบดวงอาทิตยรอบละ 7 เดือน

ดาวพฤหัสบดี
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โลก (Earth)
- ขนาดรัศมี 6400 กม. เปนหิน
- อุณหภูมิ กําลังสบาย 15 องศาเซลเซียส
- มีดวงจันทร 1 ดวง
- มีนํ้าปกคลุมผิว 4

3  สวน

- มีบรรยากาศเปนไนโตรเจน และออกซิเจน
- หมุนรอบตัวเองรอบละ 24 ช่ัวโมง
- แกนโลกเอียง 23.5 องศา
- โคจรรอบดวงอาทิตยรอบละ 1 ป

ดวงจันทร (Moon)
- ขนาด 4

1  ของโลก (รัศมี 1700 กม.)

- ไมมีบรรยากาศ
- โคจรรอบโลกในเวลา 27 วัน
- หมุนรอบตัวเอง 1 รอบใน 27 วัน
- ทําใหเกิดนํ้าขึ้น-นํ้าลงบนโลก

ขางข้ึน-ขางแรม

ดาวอังคาร (Mars)
- ขนาดครึ่งหนึ่งของโลก (รัศมี 1900 กม.)
- มีบรรยากาศบางเปนคารบอนไดออกไซด
- หมุนรอบตัวเองใน 24 ช่ัวโมง
- โคจรรอบดวงอาทิตยใน 2 ป
- อุณหภูมิเฉลี่ย -55 องศาเซลเซียส
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ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)
- เปนดาวเคราะหดวงท่ีใหญท่ีสุด (รัศมี 72000 กม.)
- อุณหภูมิเฉลี่ย -150 องศาเซลเซียส
- หมุนรอบตัวเองรอบละ 9.8 ช่ัวโมง
- โคจรรอบดวงอาทิตยรอบละ 12 ป
- มีดวงจันทร 60 ดวง
- เปนของเหลวและแกสมีเทนเปนหิน

ดวงจันทรหลักของดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทรหลักอยู 4 ดวง คือ ไอโอ ยุโรปา แกนิมีด คาลิสโต
ภาพรวมของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทรบริวาร

ดาวยูเรนัส (Uranus)
- ใหญกวาโลก 4 เทา
- หมุนรอบตัวเองตะแคงขาง
- มีดวงจันทร 27 ดวง
- อุณหภูมิเฉลี่ย -200 องศาเซลเซียส
- เปนดาวแกส
- หมุนรอบตัวเองใน 17.5 ช่ัวโมง
- โคจรรอบดวงอาทิตยใน 84 ป
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เนปจูน (Neptune)
- ใหญกวาโลก 4 เทา
- มีดวงจันทร 13 ดวง
- อุณหภูมิเฉลี่ย -210 องศาเซลเซียส
- เปนดาวแกส
- หมุนรอบตัวเองใน 17.2 ช่ัวโมง
- โคจรรอบดวงอาทิตยใน 165 ป

ดาวเคราะหแคระพลูโต (Pluto)

   

- เล็กกวาโลกมาก ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของดวงจันทร
- มีดวงจันทร 1 ดวง ช่ือ ชารอน ขนาดใกลเคียงกัน
- อุณหภูมิเฉลี่ย -229 องศาเซลเซียส
- เปนดาวแกสแข็ง
- หมุนรอบตัวเองใน 6.4 ช่ัวโมง
- โคจรรอบดวงอาทิตยใน 248 ป

ตัวอยางที่ 83 ขอใดไมไดเกิดจากพายุสุริยะ
1) การเกิดแสงเหนือแสงใต 2) วงจรอิเล็กทรอนิกสบนดาวเทียมเสียหาย
3) การเกิดฝนดาวตก 4) การติดตอสื่อสารโดยวิทยุคลื่นสั้นขัดของ

ตัวอยางที่ 84 ทําไมกลองโทรทรรศนฮับเบิลสามารถเห็นดาวตางๆ ไดชัดเจนกวากลองอื่นๆ บนโลกทั้งหมด
1) เลนสมีขนาดโตมากกวา 2) เลนสมีคุณภาพดีมากกวา
3) มีเทคโนโลยีการถายภาพท่ีทันสมัยกวา 4) อากาศหอหุมโลกไมรบกวน

ตัวอยางที่ 85 เช้ือเพลิงในขอใดเหมาะสมที่จะใชในการสงยานอวกาศมากที่สุด
1) ออกซิเจนเหลว 2) เบนซินเกรดสูง
3) ไนโตรเจนเหลวและออกซิเจน 4) ไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลว
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กลศาสตร

การเคลื่อนที่ในแนวตรง

1. ปริมาณท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ
การเคล่ือนทีข่องวัตถ ุ (Motion) คือ การเปลีย่นตาํแหนงท่ีอยูของวตัถุจากตาํแหนงเดมิเมือ่เวลาผานไป การ

บอกตําแหนงท่ีอยูของวัตถุจําเปนจะตองทราบตําแหนงอางอิงเสียกอน เมื่อวัตถุเกิดการเคลื่อนท่ีจะทําใหเกิด
ปริมาณตางๆ ขึ้นซ่ึงมีท้ังปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร ในท่ีนี้เราจะศึกษาปริมาณเบื้องตนในการเคลื่อนท่ี
ดังตอไปนี้

1. ระยะทาง (Distance ; S) คือ ระยะทีว่ตัถุเคลือ่นท่ีไปไดจรงิๆ ตามเสนทางการเคลือ่นท่ีของวตัถุนัน้
เปนปริมาณสเกลาร ใชสัญลักษณ S แทน มีหนวยในระบบ SI เปนเมตร (m) ถาวัตถุเกิดการเคลื่อนท่ีหรือมีการ
เปลี่ยนตําแหนงท่ีอยู (เมื่อเวลาผานไป) วัตถุจะไดปริมาณระยะทางเกิดขึ้นเสมอ

2. การกระจัด (Displacement ; S
v ) คือ เวกเตอรตําแหนงระหวางสองตําแหนงในแตละชวงเวลาท่ี

วัตถุเคลื่อนท่ีไป เมื่อวัตถุเริ่มตนเคลื่อนท่ีจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง (อาจจะเคลื่อนท่ีเปนเสนโคงหรือ
เสนตรงกไ็ด) เมือ่เวลาผานไปชวงหนึง่ จะไดการกระจัดซ่ึงเปนเวกเตอรมีทิศพุงจากจุดเริ่มตนของการเคลื่อนท่ีไปยัง
จุดสุดทายของการเคลื่อนท่ีในชวงเวลานั้นๆ การกระจัดเปนปริมาณเวกเตอร ใชสัญลักษณ S

v
 แทน และให S

หรือ | S
v

| แทนขนาดของการกระจัดมีหนวยในระบบ SI เปนเมตร (m)
3. เวลา (Time ; t, T) คือ ชวงของเหตุการณสองเหตุการณเปนปริมาณสเกลาร ใชสัญลักษณ t หรือ T

แทน มีหนวยในระบบ SI เปนวินาที (s)
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4. อัตราเร็ว (Speed ; v) คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนท่ีไดในชวงเวลาหนึ่งเปนปริมาณสเกลาร ใช
สัญลักษณ v แทน มีหนวยเปนเมตรตอวินาที (m/s)

จะไดวา v = t
S ...(1)

เมื่อ v คือ อัตราเร็วของวัตถุในชวงเวลาใดๆ (m/s)
S คือ ระยะทางชวงท่ีพิจารณาอัตราเร็ว (m)
t คือ ชวงเวลาที่พิจารณาอัตราเร็วของวัตถุ (s)

4.1 อัตราเรว็เฉลีย่ (Average Speed ; vav) คือ ระยะทางทัง้หมดท่ีวตัถุเคลือ่นทีไ่ดตอชวงเวลา
ท้ังหมดของการเคลื่อนท่ีน้ันหนึ่งตอ จากสมการที่ (1) เปนสมการคํานวณหาคาอัตราเร็วเฉลี่ยของวัตถุในชวงเวลา
หนึ่งๆ

ดังน้ันจะไดวา vav =
total
total

t
S ...(2)

4.2 อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง (Continuous Speed ; v) คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนท่ีไดในชวง
เวลาสั้นๆ (t → 0) ตอชวงเวลานั้นๆ หรืออัตราเร็วของวัตถุขณะนั้นๆ ท่ีเราพิจารณา

5. ความเร็ว (Velocity ; vv ) คือ การกระจัดท่ีวตัถุเคลือ่นท่ีไดในหนึง่หนวยเวลาเปนปรมิาณเวกเตอร
ใชสัญลักษณ vv  แทน และใช v หรือ | vv | แทนขนาดความเร็ว มีหนวยระบบ SI เปนเมตรตอวินาที (m/s)

จะไดวา vv = t
S
v

...(3)

เมื่อ vv คือ ความเร็วของวัตถุในชวงท่ีพิจารณา (m/s)
S
v

คือ การกระจัดในชวงท่ีพิจารณาความเร็ว (m)
 t คือ ชวงเวลาที่พิจารณาความเร็วของวัตถุ (s)

5.1 ความเร็วเฉลี่ย (Average Velocity ; vav) คือ การกระจัดท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีไดท้ังหมดตอ
ชวงเวลาทั้งหมดในการเคลื่อนท่ีชวงน้ันๆ ซ่ึงจากนิยามก็จะไดตามสมการ

avvv =
total
total

t
S
v

...(4)

5.2 ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง (Continuous Velocity ; v) คือ การกระจัดในชวงเวลาสั้นๆ     
(t → 0) ตอชวงเวลานั้นๆ หรือความเร็วของวัตถุขณะนั้นๆ ท่ีพิจารณาความเร็วของวัตถุ

6. ความเรง (Accelelation ; av ) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหนวยเวลาเปนปริมาณ
เวกเตอร ใชสัญลักษณ av  แทน มีหนวยเปนเมตรตอวินาทียกกําลังสอง (m/s2)

กําหนดใหวัตถุช้ินหนึ่งเคลื่อนท่ีเมื่อเวลา t1 วัตถุมีความเร็วเปน v1 และเมื่อเวลา t2 วัตถุมีความเร็ว
เปน 2v

v  ดังรูป

vvuv av

S
v

∆t

รูปที่ 1



วิทยาศาสตร ฟสิกส (70)_______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

จากนิยามของความเรงจะไดวา

ความเรงของวัตถุในชวงเวลา t1 → t2 =
ความเร็วท่ีเปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลา t1 → t2

ชวงเวลาที่ใชในการเปลี่ยนแปลงความเร็วชวง t1 → t2
จะไดวา av =

12 tt
uv

-
- vv

av = t
v
∆
∆v ...(5)

เมื่อ av  คือ ความเรงของวัตถุในชวงท่ีพิจารณา (m/s2 )
∆ vv คือ ความเร็วท่ีเปลี่ยนแปลงไปในชวงท่ีพิจารณา (m/s)
∆t คือ ชวงเวลาที่พิจารณาความเรงของวัตถุ (s)

6.1 ความเรงเฉลี่ย (Average Accelelation ; av ) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุ
ในชวงเวลาหนึ่ง

จากนิยามเราจะไดวา avav = t
v
∆
∆v ...(6)

6.2 ความเรงขณะใดขณะหนึง่ (Continuous Accelelation ; av ) คือ อตัราการเปลีย่นแปลง
ความเร็วในชวงเวลาสั้นๆ (∆t → 0)

หมายเหต ุ เน่ืองจากความเรงเปนปริมาณเวกเตอรเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วในชวงเวลา
หนึ่งๆ ดังน้ันความเรงของวัตถุจะเกิดขึ้นไดเมื่อ

1. ขนาดความเร็วของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุจะเกิดความเรง โดย
1.1 ถาวัตถุมีขนาดความเร็วเพ่ิมขึ้น ความเรงจะเปนบวก
1.2 ถาวัตถุมีขนาดความเร็วลดลง ความเรงจะเปนลบ

2. ทิศทางของความเรว็เปลีย่นหรอืทิศการเคลือ่นท่ีของวตัถุเปลีย่นแปลง วตัถุจะเกิดความเรง
3. ท้ังขนาดและทิศทางความเร็วของวัตถุเปลี่ยน วัตถุจะเกิดความเรง

7. ความสัมพันธของปริมาณ s, v, a และ t
7.1 กรณีวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่

 กําหนดใหวัตถุช้ินหนึ่งเคลื่อนท่ีเปนเสนตรงดวยความเร็วคงท่ี v เคลื่อนท่ีในชวงเวลา t ได
การกระจัดเปน S เราสามารถพิจารณาขนาดความเร็วและเวลาที่ใชในการเคลื่อนท่ีของวัตถุไดดังรูปกราฟ

|v|v

t t

|S|
v

t

|a|v

1. ขนาดการกระจัด S, | S
v

| = พ้ืนท่ีใตกราฟ | vv | กับ t
2. ขนาดความเร็วคงท่ี v, | vv | = ความชันกราฟระหวาง | S

v
| กับ t

3. ขนาดความเรงเปนศูนย | av | = 0
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7.2 กรณีวัตถุเคลื่อนที่เปนเสนตรงดวยความเรงคงที่
กําหนดใหวัตถุช้ินหนึ่งเริ่มตนเคลื่อนท่ีดวยความเร็วตน uv  m/s เปนเสนตรงดวยความเรงคงท่ี

av  m/s2 เมื่อเวลาผานไป t วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเปน vv  m/s และวัตถุเคลื่อนท่ีไดการกระจัด S
v

 เรา
สามารถพิจารณาขนาดความเร็วของวัตถุและเวลาที่วัตถุเคลื่อนท่ี ไดดังรูปกราฟ

vvuv av

S
v

1t 2t

รูปที่ 2

จากรูป การเคลื่อนท่ีของวัตถุจะไดความสัมพันธระหวาง | vv | กับ t ดังรูปกราฟ
|v|v

t (s)

∆t = t

v

u
∆v = v - u

0 t1 = tt2 =

รูปที่ 3

จากรูปกราฟ พิจารณาความชันของกราฟและสูตรคํานวณ ไดเปน
1. ขนาดความเรงคงท่ีของวัตถุ คือ ความชันกราฟ

a = slope = t
v
∆
∆ ...(7)

2. ขนาดการกระจัดของวัตถุ คือ พ้ืนท่ีใตกราฟ
S = พ้ืนท่ีใตกราฟ ...(8)

3. ขนาดความเร็วปลายของวัตถุจะไดเปน
v = u + at ...(9)

4. จากกราฟ พิจารณาพ้ืนท่ีใตกราฟ คือ ขนาดการกระจัดของวัตถุ
  S = 2

1 (v + u)t ...(10)

 และจากสมการที่ 10 และ 11 จะไดเปน
S = ut + 2

1 at2 ...(11)
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จากสมการจะไดวา
เมื่อ S คือ ขนาดการกระจัดท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีในชวงเวลา t ท่ีพิจารณา (m)

u คือ ขนาดความเร็วตนท่ีวัตถุเริ่มตนเคลื่อนท่ีในชวงท่ีพิจารณา (m/s)
  v คือ ขนาดความเร็วสุดทาย(ความเร็วปลาย)ของวัตถุในชวงท่ีพิจารณา (m/s)

   a คือ ขนาดความเรงคงท่ีของวัตถุในชวงท่ีพิจารณา (m/s2)
  t คือ ชวงเวลาที่พิจารณาการเคลื่อนท่ีของวัตถุ (s)

พิจารณากราฟความสัมพันธระหวางปริมาณ | vv | กับ t | S
v

| กับ t และ | av | กับ t
กรณีวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรง + av

จะไดกราฟความสัมพันธระหวางดังรูป
|v|v

t t

|S|
v

t

|a|v

กรณีวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรง - av

จะไดกราฟความสัมพันธระหวางดังรูป
|v|v

t t

|S|
v

t

|a|v

7.3 การพิจารณากราฟระหวาง S กับ t เม่ือวัตถุเคลื่อนที่เปนเสนตรง
7.3.1 กราฟระหวางขนาดการกระจัด | Sv | กับเวลา t

ขนาดการกระจัด

t (s)

(m) |S|
v

4

1
2

3

5

รูปที่ 4
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จากรูปกราฟ คาความชันกราฟ คือ ขนาดความเร็วคงท่ีของวัตถุ และลักษณะการเคลื่อนท่ีของ
วัตถุเปนดังนี้

ชวงที่ 1 วัตถุมีความเร็วคงท่ีคาหนึ่ง เคลื่อนท่ีไปขางหนา
ชวงที่ 2 วัตถุหยุดนิ่งช่ัวขณะ
ชวงที่ 3 วัตถุเคลื่อนท่ียอนกลับทางเดิมดวยความเร็วคงท่ีคาหนึ่ง
ชวงที่ 4 วัตถุกลับมาที่จุดเริ่มตนเคลื่อนท่ีเดินและหยุดนิ่งช่ัวขณะ
ชวงที่ 5 วัตถุเคลื่อนท่ีเลยตําแหนงเริ่มตนเดิมไป ดวยความเร็วคงท่ี
7.3.2 กราฟระหวางขนาดการกระจัด S กับเวลา t

วัตถุเคลื่อนท่ีเปนเสนตรง เราสามารถหาระยะทางและขนาดการกระจัดไดดังนี้
1. ระยะทาง = ผลบวกของการเคลื่อนท่ีท้ังหมดท่ีไดตลอดการเคลื่อนท่ีในแกน y
2. ขนาดการกระจัด = ขนาดการกระจัดสุดทายท่ีพิจารณาจากแกน y

การเคลือ่นท่ีของวตัถใุนแนวดิง่อสิระบรเิวณใกล ภายใตสนามโนมถวง
ของโลกคงที่

(โดยไมคิดแรงตานอากาศ)

v

รูปที่ 5

1. พิจารณาการเคลื่อนท่ีอิสระของวัตถุบริเวณใกลผิวโลกท่ีมีสนามโนมถวงคงท่ี
2. วัตถุจะถูกแรงโนมถวงของโลกคงที่กระทําตลอดเวลา ทําใหวัตถุเกิดความเรงลงสูพ้ืนดินขนาดประมาณ

9.8 m/s2 หรือประมาณ 10 m/s2 สงผลให
3. สมการการเคลื่อนท่ีในแนวดิ่ง เนื่องจากสนามโนมถวงของโลกจะไดเปน

1. v = u + gt
2. v2 = u2 + 2gS
3. S = ut + 2

1 gt2
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4. กรณีโยนวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งดวยความเร็วตน uv  จะไดกราฟความสัมพันธระหวางขนาดความเร็ว | vv |
กับเวลา t เปนดังรูป

(m/s) |v|v

t (s)

u

0 t1 = 2t
v = 0

3tพ.ท. 2

พ.ท. 1

รูปที่ 6

จากรูปกราฟ 1. ความชันกราฟ = g = -10 m/s2
2. ขณะเวลา t2 วัตถุเคลื่อนท่ีถึงจุดสูงสุด

2.1 ขณะถึงจุดสูงสุด vv  = 0 m/s
2.2 ขณะถึงจุดสูงสุด วัตถุไดความสูง h = Sy = พ้ืนท่ีใตกราฟท่ี 1
2.3 ระยะตกลงมาของวัตถุ = พ้ืนท่ีใตกราฟท่ี 2
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แบบทดสอบ

1. รถยนตคันหนึ่งแลนจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดสระบุรีในระยะทาง 100 กิโลเมตร ในชวง 50 กิโลเมตร
แรกรถยนตแลนดวยอตัราเรว็เฉลีย่ 25 กิโลเมตรตอช่ัวโมง (เน่ืองจากการจราจรในกรงุเทพมหานคร) จากน้ัน
รถยนตแลนดวยอัตราเร็วเฉลี่ยได 100 กิโลเมตรตอช่ัวโมง จงหาวารถยนตแลนดวยอัตราเร็วเฉลี่ยตลอดการ
เคลื่อนท่ีก่ีกิโลเมตรตอช่ัวโมง

B A

1) 30 km/h  *2) 40 km/h
3) 50 km/h 4) 60 km/h

2. เรือพายลําหนึ่งมีความเร็วเมื่อเทียบกับน้ําน่ิงเทากับ 1 m/s ขณะที่นํ้าไหลดวยอัตราเร็ว 0.5 m/s คนในเรือ
ท้ิงกลองโฟมลงในน้ํา หลังจากท้ิง 1 นาที เรืออยูหางจากกลองโฟมก่ีเมตร

1) 30 m 2) 40 m
3) 50 m  *4) 60 m

3. ในการวิ่งแขงขันประเภท 4 × 100 m ทีม A มีขอมูลการวิ่งดังน้ี ผูวิ่งไมท่ี 1 ใชเวลา 13 s ไมท่ี 2 ใชเวลา
12 s ไมท่ี 3 ใชเวลา 14 s แลวไมท่ี 4 ใชเวลาวิ่ง 11 s จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยการวิ่งของทีม

1) 6 m/s 2) 7 m/s
 *3) 8 m/s 4) 9 m/s
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4. จากรูป กราฟเปนตําแหนงการเคลื่อนท่ีของวัตถุ เริ่ม
จาก O ไป A ไป B และ C โดยแตละชองของขอมูล
กราฟเปนระยะ 10 เมตร จาก O ไป A ใชเวลา 20
วินาที จาก A ไป B ใชเวลา 10 วินาที และชวงจาก B
ไป C ใชเวลา 20 วินาที จงหาขนาดความเร็วเฉลี่ย
ตลอดการเคลื่อนท่ี

 *1) 2 m/s 2) 4 m/s
3) 6 m/s 4) 8 m/s

5. วัตถุ A และ B อยูหางกันเปนระยะ 1200 m วัตถุท้ังสองเริ่มตนเคลื่อนท่ีจากหยุดนิ่งพรอมๆ กันเปนเสนตรง
ดวยความเรงคงท่ีขนาด 2 m/s2 และ 4 m/s2 ตามลําดับ จงหาวาวัตถุท้ังสองพบกับ ณ ตําแหนงหางจาก
จุดเริ่มตนของวัตถุ A เปนระยะเทาใด
1) 200 m  *2) 400 m
3) 600 m 4) 800 m

6.

80 m
θ

A

B

จากรูปเรือเร็วมีความเร็วคงท่ี 5 เมตรตอวินาที จะขามฝงแมน้ํากวาง 80 เมตร ขณะที่น้ําไหลดวยความเร็ว
คงท่ี 3 เมตรตอวนิาที  จงหาวาตองหนัหวัเรอืแลนทํามมุ θ ก่ีองศา กับแนว AB จึงจะใชเวลาขามฝงนอยทีส่ดุ
1) 30°  *2) 37°
3) 45° 4) 53°

7. จากขอ 6 เรือตองใชเวลาแลนขามฝงแมน้ําก่ีวินาท่ี
1) 10 วินาที  *2) 20 วินาที
3) 30 วินาที 4) 40 วินาที

8. นาย ก. วัดความสูงของตนไม โดยวิธีการคํานวณจากการโยนลูกเทนนิสขึ้นไปแนวดิ่งจากพ้ืนดิน โดย
ประมาณวาคา g = 10 m/s2 ไมคิดแรงตานของอากาศ และตองโยนใหวัตถุถึงจุดสูงสุดท่ียอดไมพอดี
ปรากฏวาเขาโยนลูกเทนนิสขึ้นใชเวลา 1 วินาทีถึงจุดสูงสุด (ยอดไม) พอดี ตนไมสูงก่ีเมตร
1) 2.5 m 2) 5 m

 *3) 10 m 4) 15 m

O

A B

C

X (m)

Y (m)
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9. ขณะรถยนตกําลังแลนดวยความเร็ว 10.8 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เราก็ดีดวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งดวยความเร็ว
ขนาด 4 เมตรตอวินาที ผูสังเกตซ่ึงยืนอยูขางถนน จะมองเห็นวัตถุมีความเร็วเปนเทาใด

1) 2 m/s 2) 3 m/s
3) 4 m/s  *4) 5 m/s

10. ถานักเรียนคนหนึ่งจุดดอกไมไฟชนิดท่ีเปนบ้ังไฟขนาดเล็กๆ ขึ้นไปในอากาศ (โดยเหตุการณน้ีบ้ังไฟเคลื่อนท่ี
ขึ้นเปนเสนตรงในแนวดิ่ง) ดวยขนาดความเรงคงท่ี 10 m/s2 เมื่อเวลาผานไป 3 s หลังจากเริ่มตนเคลื่อนท่ี
ดินปนท่ีเปนเช้ือเพลิงก็หมดลง ทําใหบ้ังไฟเกิดการเคลื่อนท่ีอยางอิสระภายใตสนามความโนมถวงของโลก
จงหาวาบ้ังไฟเล็กจะใชเวลานานเทาใดจึงจะเคลื่อนท่ีขึ้นถึงจุดสูงสุด
1) 5 s  *2) 6 s
3) 8 s 4) 10 s
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มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

มวล (Mass ; M)

รูปที่ 1

มวล คือ คุณสมบัติของวัตถุในการตานทานการเคลื่อนท่ีของวัตถุเฉพาะขนาด ดังน้ันการบอกคามวลเราใช
สญัลกัษณ M หรอื m แทนมวล และมวลมหีนวยเปนกิโลกรมั kilogram ; (kg) หรอืกรมั (g) ในทางฟสกิสมวลเปน
ปรมิาณท่ีมเีฉพาะขนาดเพียงอยางเดยีว การบอกคาของมวลวตัถุเปนตวัเลขแลวตามดวยหนวยก็ไดความหมายที่
สมบูรณแลว

แรง (Force ; F
v

)
แรง คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมในหนึ่งหนวยเวลา หรือเปนปริมาณท่ีทําใหวัตถุเกิดการเคลื่อนท่ี

ดวยความเรงได เราใชสัญลักษณ F
v  f
v

 Tv  W
v

 N
v

 P
v  หรือ R

v
 แทนแรง และแรงมีหนวยเปนนิวตัน (N) ในทาง

วิชาฟสิกสแรงเปนปริมาณท่ีมีทิศทางเสมอ และจะตองพิจารณาทิศทางของแรงดวยเสมอ จึงจะไดความหมายของ
แรงท่ีสมบูรณ เชน มีแรงกระทําตอวัตถุ จะตองบอกวาแรงท่ีกระทําตอวัตถุน้ันมีขนาดเปนเทาใดและมีทิศกระทํา
ตอวัตถุอยางไร

ในท่ีน้ีเราจะศึกษาแรงตางๆ ดังตอไปนี้
1. น้ําหนัก (Weight ; W) คือ แรงโนมถวงท่ีโลกกระทําตอวัตถุ ใชสัญลักษณ W แทน ถาโลกมีความเรง

เน่ืองจากสนามความโนมถวงเปน g จะไดความสัมพันธระหวางมวลของวัตถุกับน้ําหนักเปน
W
v

= m gv ...(1)
เมื่อ W

v
คือ นํ้าหนักของวัตถุ (N)

m คือ มวลของวัตถุ (kg)
gv  คือ ความเรงเน่ืองจากสนามความโนมถวงของโลก

รูปที่ 2 มีคามาตรฐานเทากับ 9.8065 หรือประมาณ 10 m/s2

2. แรงปฏิกิริยาต้ังฉาก (Normal Force ; Nv ) เปนแรงท่ีเกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัสระหวางวัตถุ โดยแรง
น้ีจะมีทิศตั้งฉากกับผิวสัมผัสเสมอ ใชสัญลักษณ N

v
 แทน เปนแรงทางไฟฟาชนิดหนึ่ง

N
v N

v

N
v

รูปที่ 3

m
gv

W
v
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3. แรงเสียดทาน (Friction Force ; f
v

) เปนแรงท่ีเกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัสระหวางวัตถุ เปนแรงทาง
ไฟฟาชนิดหนึ่งจะมีทิศตานการเคลื่อนท่ีสวนท่ีสัมผัสกัน หรือจะมีทิศตานแรงลัพธภายนอกที่มากระทําตอวัตถุ ใน
แตละผิวสัมผัสของวัตถุท่ีสัมผัสกันจะมีคาสัมประสิทธ์ิความเสียดทาน µ ซ่ึงคาน้ีจะคงท่ีสําหรับผิวสัมผัสคูหนึ่งๆ
โดยมีความสัมพันธกับขนาดแรงเสียดทาน คือ

f = µN ...(2)
   เมื่อ f คือ ขนาดแรงเสียดทาน (N)

  µ คือ คาสัมประสิทธ์ิความเสียดทาน
N คือ ขนาดแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก (N)

รูปที่ 4
แรงเสียดทานมีอยู 2 ชนิด คือ
1. แรงเสยีดทานสถติ ( s f

v
) คือ เปนแรงเสยีดทานทีเ่กิดขึน้เมือ่วตัถุ (มผิีวสมัผัสกับพ้ืน) ถูกแรงลพัธภายนอก

กระทํา (แรงลัพธไมตั้งฉากกับผิวสัมผัส) แตวัตถุยังไมเคลื่อนท่ีโดยแรงเสียดทานสถิตจะมีทิศตรงขามกับแรงลัพธ
เพ่ือตานไมใหวัตถุเกิดการเคลื่อนท่ีจะไดสมการเปน

fs = µsN ...(3)
เมื่อ fs คือ ขนาดของแรงเสียดทานสถิต (N)
 µs คือ คาสัมประสิทธ์ิความเสียดทานสถิต

รูปที่ 5 N คือ ขนาดแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก (N)
ขณะที่ยังไมมีแรงลัพธภายนอกกระทําตอวัตถุ แรงเสียดทานสถิตจะมีคาเปนศูนย (ยังไมเกิด) แตเมื่อวัตถุ

ถูกแรงลัพธภายนอกกระทําแตยังไมเคลื่อนท่ีจะเกิดแรงเสียดทานขึ้น โดยแรงเสียดทานสถิตจะมีขนาดเทากับขนาด
แรงลพัธในแนวการเคลือ่นท่ีท่ีกระทําตอวตัถุเสมอ จนกระท่ังวตัถุเริม่จะเคลือ่นท่ีแรงเสยีดทานจะมคีาสงูสดุ ซ่ึงเทากับ
µsN

2. แรงเสียดทานจลน ( K f
v

) เปนแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุกําลังเคลื่อนท่ี โดยจะมีทิศตรงขามกับ
การเคลื่อนท่ีของวัตถุหรือตานการเคลื่อนท่ีสวนท่ีสัมผัสกับพ้ืนของวัตถุ จะไดสมการเปน

fK = µKN ...(4)
เมื่อ fK คือ ขนาดของแรงเสียดทานจลน (N)

  µK คือ คาสัมประสิทธ์ิความเสียดทานจลน
    N คือ ขนาดของแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก (N)

รูปที่ 6
หมายเหตุ
1. ตามปกติแลวสําหรับผิวสัมผัสคูหนึ่งๆ คา µs > µk เสมอ ทําใหขนาดแรงเสียดทานสถิตมากท่ีสุด

(ขณะที่วัตถุเริ่มจะเคลื่อนท่ี) µsN มากกวาขนาดแรงเสียดทานจลนขณะที่วัตถุเคลื่อนท่ีเสมอ (fs(max) > fk )
2. คาแรงเสียดทานจะขึ้นอยูกับขนาดแรง N และคาสัมประสิทธ์ิความเสียดทาน µ
3. คาแรงเสียดทานจะไมขึ้นอยูกับพ้ืนท่ีผิวสัมผัสระหวางวัตถุวาจะมีพ้ืนท่ีมากหรือนอยแตอยางใด

N
v

F
v

f
v µ

F
v

f
v

N
v

F
v

K f
v
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4. ตามทฤษฎีคาสัมประสิทธ์ิความเสียดทานสถิตจะมีคาเทาใดก็ได แตโดยมากในทางปฏิบัติจะมีคาไมเกิน
1 (µs ≤ 1)

5. กรณีวางวัตถุบนพ้ืนเอียงทํามุม θ กับแนวระดับ แลววัตถุไมไถลเนื่องจากพื้นเอียงมีแรงเสียดทาน
จะไดวาคาสัมประสิทธ์ิความเสียดทานระหวางวัตถุกับพ้ืนเอียงเปน µ = tan θ

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
เซอรไอแซค นวิตนั นกัฟสกิสชาวองักฤษไดตัง้กฎการเคลือ่นท่ี
ของวัตถุไว 3 ขอ และกฎการเคลื่อนท่ีท้ัง 3 ขอนี้ เก่ียวของ
กับการขนสงของวัตถุโดยตรง วัตถุท่ีเคลื่อนท่ีบนบกทุกชนิด
ตองอาศัยกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน 3 ขอ ซ่ึงกฎท้ัง 3 ขอ
มีขอความดังนี้ คือ

กฎขอที่ 1 กฎแหงความเฉื่อย
“วัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมเอาไวเสมอ เม่ือไมมีแรงลัพธภายนอกกระทําตอวัตถุ”
จะไดวา

Σ F
v

= 0 ...(5)
กฎขอที่ 2 กฎแหงความเรง

“วัตถุจะเกิดความเรงโดยมีทิศของความเรง ตามทิศของแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุ”

F 
v

Σ

av

รูปที่ 7
จะไดวา

Σ F
v

= m av ...(6)
เมื่อ Σ F

v
คือ แรงลัพธภายนอกที่กระทําตอวัตถุ (N)

m คือ มวลของวัตถุหรือระบบ (kg)
av คือ ความเรงของวัตถุ ซ่ึงจะมีทิศตามทิศของแรงลัพธภายนอก (m/s2)

กราฟความสัมพันธระหวาง F, m และ a

m

a

F

a

1/m

a

m คงที่คงที่ F 
v

Σ คงที่ F 
v

Σ
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กฎขอที่ 3 กฎแหงแรงคูกิริยา-ปฏิกิริยา
“ทุกแรงกิริยาจะเกิดแรงคูปฏิกิริยาดวยเสมอ”

ACTION = REACTION ...(7)
ขนาดของแรงกิริยา = ขนาดแรงปฏิกิริยา

กฎขอนี้จํา.เปนจะตองทําความเขาใจสิ่งตางๆ ตอไปนี้
1. แรงกริิยา (Action Force) เปนแรงภายนอกทีก่ระทําตอวตัถุทําใหวตัถุเกิดการเปลีย่นแปลงการเคลือ่นท่ี

หรือมีผลตอวัตถุ
2. แรงปฏิกริิยา (Reaction Force) เปนแรงท่ีเกิดขึน้ภายในวตัถุ ไมมผีลตอวตัถุ (ไมมผีลตอการเคลือ่นท่ี

ของวัตถุหรือการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ) แตจะมีผลตอสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบวัตถุหรือสัมผัสกับวัตถุ
3. แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเกิดพรอมกัน จะมีขนาดเทากัน แตมีทิศตรงขามกัน

 4. กระทํากับวัตถุคนละชิ้น จะไมหักลางกัน
5. การพิจารณาแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา จะตองยึดเอาวัตถุตัวใดตัวหนึ่งเปนวัตถุหลักในการพิจารณา

เสียกอน เชน แรงกิริยา - ปฏิกิริยา
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แบบทดสอบ

1. คน 2 คนชักเยอกัน ตางคนตางออกแรงขนาด F เทากัน ดึงท่ีปลายทั้งสองของเชือกเสนหนึ่งความตึงใน
เสนเชือกเปนเทาใด
1) 2F  *2) F
3) 2

F 4) 0

2. เมื่อแรงสองแรงทํามุมกันคาตางๆ ของผลรวมของแรงมีคาต่ําสุด 2 นิวตัน และมีคาสูงสุด 14 นิวตัน ผลรวม
ของแรงท้ังสองเมื่อกระทําตั้งฉากกันจะมีคาเทาใด
1) 12 N  *2) 10 N
3) 5 2  N 4) 8 N

3. แขวนวัตถุหนัก W ไวท่ีปลายเชือกสองเสน แรงดึงในเสนเชือกจะตองเปนอยางไร
1) แตละเสนมีขนาดเทากับ 2

W

2) แตละเสนมีขนาด W
 *3) เวกเตอรลัพธของแรงท้ังสองมีขนาดเทากับ W
4) เวกเตอรลัพธของแรงท้ังสองมีขนาดมากกวา W

4. ถามวล m2 ผิวลื่นมาก สวนมวล m1 และ m3 ผิวขรุขระมีคาสัมประสิทธ์ิความเสียดทานระหวางผิวกับ
พ้ืนราบเทากับ µ  จงหาคาสัมประสิทธ์ิความเสียดทาน µ ขณะระบบกําลังเคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงท่ี

1) )gmm(m
F

321 ++

2) )gmm(m
F

321 --

3) )gm(m
F

21 +

 *4) )gm(m
F

31 +

5. จากรูป รอกตัวบนฝด สวนรอกตัวลางมีมวล 0.1 kg
และไมมีความฝด ผลจากความฝดของรอกตัวบนทําให
ระบบรอกมีประสิทธิภาพ 90% จงหาวาจะตองออกแรง
F ดงึลงขนาดก่ีนิวตนั จึงจะสามารถทาํใหวตัถุมวล 80 kg
เคลื่อนท่ีขึ้นดวยความเร็วคงท่ีไดพอดี
1) 275 N 2) 439 N
3) 444 N  *4) 450 N

F
v 1m

2m
3m

M = 80 kg

F
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6. ตาช่ังสปริงอานขนาดแรงตึงในเสนเชือกได T ถารอก
ทุกตัวสามารถหมุนไดคลอง และมวลนอยมากไมตอง
คิดมวลรอก  จงหามวล m ในเทอมของ T
1) g

4T 2) g
6T

 *3) g
8T 4) g

16T

7. จากรปู ระบบพืน้เอยีงมปีระสทิธิภาพ 90% และสวน
ระบบรอก (ระบบที ่2) มปีระสทิธิภาพ 90% เชนเดยีวกนั
จงหาวาจะตองออกแรง F ขนาดกี่นิวตันจึงจะพอดี
ดึงใหวัตถุหนัก 810 นิวตัน เคลื่อนท่ีขึ้นไปไดพอดี
1) 125 N  *2) 150 N
3) 270 N 4) 300 N

8. วัตถุช้ินหนึ่งถูกแรงคงท่ีกระทําดังรูป กราฟความสัมพันธของปริมาณใดถูกตอง ตามกฎการเคลื่อนท่ีขอท่ี 2
ของนิวตัน

1)

F

a

 *2)

m

a

3)

m

a

4)

F

a

T

W = 810 N

F = ?
 N

37°
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9. ขณะที่เชือกแขวนวัตถุกับเพดานในแนวดิ่ง แรงท่ีเปน
แรงคูกิริยา-ปฏิกิริยา กับน้ําหนักของวัตถุคือแรงใด
1) แรงตึงเชือกท่ีดึงวัตถุ
2) แรงตึงเชือกท่ีดึงเพดาน

 *3) แรงท่ีวัตถุดูดโลก
4) แรงท่ีวัตถุดึงเชือก

10. เอาเชือกผูกกับวัตถุ แลวแกวงในแนวระดับใหเคลื่อนท่ี
เปนวงกลมดวยคาบเวลาคงที ่วตัถุมคีวามเรงเปนอยางไร
1) คงท่ี เน่ืองจากคาบเวลาคงที่
2) คงท่ี เน่ืองจากขนาดแรงตึงเชือกคงท่ี

 *3) ไมคงท่ี เน่ืองจากทิศทางของความเรงไมคงท่ี
4) ไมคงท่ี เน่ืองจากขนาดความเรงไมคงท่ี

11.
F

M M M M

จากรูป  จงหาความตึง T ในเชือกเสนขวาสุด
1) F 2) 2

F

3) 3
F  *4) 4

F

12. มวล 2 กอนมีมวลกอนละ 1 กิโลกรัม ผูกติดเชือก
นํ้าหนักเบา และแขวนติดกับเพดานของลิฟต ดังรูป
ถาลิฟตเคลื่อนท่ีลงดวยความเรง 2 เมตรตอวินาที2

จงหาแรงดึงในเสนเชือก T1 และ T2   
 *1) T1 = 16 N และ T2 = 8 N
2) T1 = 20 N และ T2 = 10 N
3) T1 = T2  = 20 N
4) T1 = 24 N และ T2 = 12 N

1 kg

1 kg

2 m/s2
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การเคลื่อนที่แบบตางๆ

1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล (Projectile Motion)
ในป ค.ศ. 1634 กาลิเลโอ กาลิเลอี นักฟสิกสชาวอิตาลี ขณะมีอายุ 70 ป และถูกจําคุกตลอดชีวิตอยูนั้น

เขาไดอธิบายแนวการเคลื่อนท่ีของลูกกระสุนปนใหญ ตามรูปท่ีในหนังสือของกาลิเลโอ ช่ือ “วิทยาศาสตรใหม
สองแขนง” และหนังสือเลมนี้ไดแอบสงไปตีพิมพท่ีเมืองไลเดน ประเทศเนเธอรแลนด ในป ค.ศ. 1638

θ=  sin uu   y
vv

F = mg
F = mg

F = mg
F = mg

F = mg

 xS
v

uv

F = mgθ= cosuu   x
vv

g

θ

รูปที่ 1 แสดงการเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทลของวัตถุในสนามความโนมถวงคงท่ี (โดยไมคิดแรงตานของอากาศ)

การเคล่ือนทีแ่บบโพรเจกไทล เปนการเคลือ่นท่ีในแนวโคงแบบหนึง่ เกิดขึน้เนือ่งจากขณะวตัถุกําลงัเคลือ่นท่ี
วตัถุถูกแรงลัพธท่ีไมเปนศนูยกระทําตลอดเวลา โดยแรงลัพธมทิีศทํามมุอยูระหวาง 0° และ 180° (0° < θ < 180°)
θ ≠ 0° และ θ ≠ 180° กับทิศการเคลื่อนท่ีของวัตถุ (กับทิศความเร็วของวัตถุ) ทําให

1. เกิดการเคลื่อนท่ี 2 แนวพรอมๆ กัน ตั้งฉากกัน
2. โดยที่การเคลื่อนท่ีแนวหนึ่งมีความเร็วคงท่ี เนื่องจากไมมีแรงกระทําตอวัตถุในแนวนั้น สวนอีกแนวหนึ่ง

วัตถุเคลื่อนท่ีดวยความเรงคงท่ี เนื่องจากถูกแรงลัพธคงท่ีกระทําในแนวนี้
เมื่อพิจารณาการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทลของวัตถุภายใตสนามความโนมถวงของโลก เราสามารถแยก

พิจารณาแนวการเคลื่อนท่ีของวัตถุไดเปน 2 แนว ดังนี้
1. ในแนวราบ (แกน x) เนื่องจากวัตถุไมถูกแรงโนมถวงของโลกกระทําในแนวนี้ ดังนั้นวัตถุจะเคลื่อนท่ี

ดวยความเรว็คงท่ี ถาวตัถุเริม่ตนเคลือ่นท่ีดวยความเรว็ตน uv  โดยทาํมมุกับแนวระดบัเปนมมุ θ เมือ่เวลาผานไป t
หลังจากเริ่มตนเคลื่อนท่ี วัตถุไดการกระจัดในแนวราบเปน xS

v
 ดังรูป

θ=  sin uu   y
vv

 xS
v

uv

θ=  cos uu   x
vv

g

uv xx   =

 uv xx   =

 uv xx   =
uv xx   =

 uv xx   =

uv xx   =

θ

รูปที่ 2
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Sx = uxtx
Sx = u cos θ ⋅ tx ...(1)

เมื่อ Sx คือ ขนาดการกระจัดในแนวดิ่ง (m)
ux คือ ขนาดความเร็วตนของวัตถุ (m/s)
tx คือ ชวงเวลาการเคลื่อนท่ีของวัตถุในแนวดิ่ง (s)

2. ในแนวดิ่ง (แกน y) เนื่องจากวัตถุถูกแรงลัพธคงท่ี (แรงโนมถวงของโลก) กระทําในแนวนี้ ดังนั้นวัตถุ
จึงเคลื่อนท่ีดวยความเรงคงท่ีในแนวดิ่ง โดย yav  = gv  คงท่ีนั่นเอง การพิจารณาการเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งน้ี จะ
พิจารณาไดเหมือนกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุในแนวดิ่งดวยความเรงคงท่ี

θ=  sin uu   y
vv

 xS
v

uv

θ= cosuu   x
vv

gv 1y

θ

 v 2y
 0  v 3y =

4yv

5yv

6yv

รูปที่ 3 เราไดสมการขนาดการกระจัดของวัตถุในแนวดิ่งเปน

Sy = uyty + 2
1 2

ygt

vy = uy + gty
2
yv = 2

yu  + 2gSy ...(2)

เมื่อ Sy คือ ขนาดการกระจัดในแนวดิ่ง (m)
uy คือ ขนาดความเร็วตนของวัตถุ (m/s)
vy คือ ขนาดความเร็วปลายของวัตถุ (m/s)
ty คือ ชวงเวลาการเคลื่อนท่ีของวัตถุในแนวดิ่ง (s)
g คือ ขนาดความเรงโนมถวงบริเวณใกลผิวโลก โดยคา g = 9.8 ≈ 10 m/s2

พิจารณาความเร็วของวัตถุตําแหนงใดๆ ขณะเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล

θ=  sin uu   y
vv

 xS
v

uv

θ=  cos uu   x
vv

g

θ

yv

A

v
xvα

รูปที่ 4
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จากรูปท่ี 4 ณ ตําแหนง A วัตถุมีความเร็วในแนวระดับเปน vx และมีความเร็วในแนวดิ่งเปน vy พิจารณา
ความเร็ว vv  ของวัตถุ ณ ตําแหนง A เปนขนาดความเร็ว

vA = 2
y

2
x  v v +  ...(3)

ทิศของความเร็ว Av
v  ทํามุม α กับแนวระดับ จะไดเปน

tan α =
x
y

v
v

 ...(4)

พิจารณาการกระจัดของวัตถุตําแหนงใดๆ ขณะเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล

 xS
v

uv

g

θ

A

 yS
v

β

Ad

รูปที่ 5 ณ ตําแหนง A วัตถุมีการกระจัดในแนวระดับเปน Sx และมีการกระจัดในแนวด่ิงเปน Sy

พิจารณาการกระจัด Ad
v

 ของวัตถุ ณ ตําแหนง A เปนขนาดการกระจัด

dA = 2
y

2
x S  S +  ...(5)

ทิศของการกระจัด Ad
v

 ทํามุม β กับแนวระดับ จะไดเปน

tan β =
x
y

S
S

 ...(6)

พิจารณาชวงเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ในแนวแกน X และแนวแกน Y
เน่ืองจากการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทลเปนการเคลื่อนท่ี 2 แนวแกนพรอมๆ กัน ดังน้ันชวงเวลาท่ีใชใน

การเคลื่อนท่ีท้ังแกน X และแกน Y ในแตละชวงของการเคลื่อนท่ีจะเทากัน น่ันคือ tx = ty
หมายเหต ุ การแกปญหาโจทยเรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล โดยมากการต้ังโจทยมีความคิดรวบยอด

เริ่มจากการพิจารณาการเคลื่อนท่ี 2 แนว พรอมๆ กัน ดังน้ันหัวใจจะอยูท่ีชวงเวลาในแกน X เทากับในแกน Y
tx = ty ...(7)
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พิจารณาปริมาณตางๆ เม่ือวัตถุมีความเร็วตน uv  ทํามุม θ กับแนวราบ แลววัตถุเคลื่อนที่ตกกลับมา
ที่ระดับความสูงเริ่มตนเดิม

θ=  sin uu   y
vv

 xS
v

uv

θ= cosuu   x
vv

g
 yS

v

(+)

รูปที่ 6

1. ชวงเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด (t = ?)
 พิจารณาในแนวดิ่ง จากเริ่มตนถึงจุดสูงสุด

t = g
sinu θ  ...(8)

2. ชวงเวลาทั้งหมดตลอดการเคลื่อนที่ (T = ?)
 พิจารณาในแนวดิ่ง จากเริ่มตนจนกระทั่งตกกลับมาที่ระดับเดิม

T = g
sin2u θ  ...(9)

จากสมการจะเห็นวา T = 2t

3. ระยะสูงสุดที่วัตถุสามารถเคลื่อนที่ข้ึนไปได ( (max)YS )
 พิจารณาในแนวดิ่ง จากเริ่มตนจนถึงจุดสูงสุด

SY = 2g
 sin u 22 θ  ...(10)

4. ระยะไกลสุดที่วัตถุสามารถเคลื่อนที่ไปได ( (max)XS )
 พิจารณาในแนวราบ จากเริ่มตนจนถึงจุดตกกลับมาที่ระดับเดิม

SX = g
2 sin u 22 θ  ...(11)

5. ระยะไกลที่สุดที่วัตถุสามารถเคลื่อนที่ไปได ( (max)XS ) ดวยความเร็วตน uv

 พิจารณาในแนวราบ จากเริ่มตนจนถึงจุดตกกลับมาที่ระดับเดิม

จากสมการ SX = g
2 sin u2 θ   คา u และ g คงท่ี ดังน้ันคาของ SX α sin 2θ และคา sin 2θ มีคา

มากท่ีสุดเทากับ 1 (คือเทากับคา sin 90° จะได (max)XS เมื่อ sin 2θ = sin 90° น่ันคือ

2θ = 90°
θ = 45°
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6. กรณีทําใหวัตถุเคลื่อนที่ดวยขนาดความเร็วตน u เทากัน ทํามุม θ1 และ θ2 กับแนวระดับแลว

ตกกลับมาที่ระดับเดิม ไปไดระยะไกล ( (max)XS ) เทากัน จะไดความสัมพันธระหวางมุม θ1 และ θ2 เปน
θ1 + θ2 = 90°

พิจารณาในแนวราบ จากเริ่มตนจนถึงจุดตกกลับมาที่ระดับเดิม

uv

1θ2θ

 2X1X S S  
vv

=

รูปที่ 7

สรุปไดวา  θ1 + θ1 = 90°  ...(12)

7. อัตราสวนระหวางระยะสูงสุด ( (max)YS ) ตอระยะไกลสุด ( (max)XS ) ที่วัตถุสามารถเคลื่อนที่
ไปไดดวยความเร็วตน uv  ทํามุม θ กับแนวระดับ

พิจารณาไดจากเริ่มตนจนถึงจุดตกกลับมาที่ระดับเดิม

XS

uv

g

 YS

รูปที่ 8

อัตราสวนระหวางระยะสูงสุด ( (max)YS ) ตอระยะไกลสุด ( (max)XS ) ท่ีวัตถุสามารถเคลื่อนท่ีไปได
ดวยความเร็วตน uv  ทํามุม θ กับแนวระดับ จะไดเปน

จะได  
X
Y

S
S  = 4

1 tan θ ...(13)
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2. การเคลื่อนที่แบบวงกลม (Uniform Circular Motion)
เปนการเคลือ่นท่ีในแนวโคงแบบหนึง่ เกิดขึน้เนือ่งจากขณะท่ีวตัถุกําลงัเคลือ่นที ่วตัถุจะถกูแรงลพัธขนาดคงที่

แรงหนึง่กระทํา โดยทิศทางของแรงกระทาํตัง้ฉากกับทิศการเคลือ่นทีข่องวตัถุตลอดเวลา วตัถุจะเคลือ่นท่ีเปนวงกลม
โดยมีอัตราเร็วคงท่ี มีรัศมีคงท่ี ทิศของแรงลัพธจะมีทิศพุงเขาสูจุดศูนยกลางของการเคลื่อนท่ีตลอดเวลา ดังรูป

v

v v

v

ปริมาณที่เกิดเนื่องจากการเคลื่อนที่แบบวงกลม (ที่ตองทราบ)
การเคลื่อนท่ีเปนวงกลมของวัตถุจะตองมีแรงเขาสูศูนยกลางตลอดเวลา ดังน้ันแรงเขาสูศูนยกลางจึงเปน

สาเหตุสําคัญของการเคลื่อนท่ีแบบนี้ ในการพิจารณาปญหาการเคลื่อนท่ีแบบวงกลม จึงตองพิจารณาแรงเขาสู
ศูนยกอนทกุครัง้ไป เมือ่วตัถุเกิดการเคลือ่นท่ีเปนวงกลมแลว จะทําใหเกิดปรมิาณตางๆ เกิดขึน้อกี ท่ีตองทําความเขาใจ
ดังตอไปนี้

1. ความถี่ (Frequency ; f) คือ จํานวนรอบที่วัตถุเคลื่อนท่ีไดในหนึ่งหนวยเวลา เปนปริมาณสเกลาร
ใชสัญลักษณ f แทน มีหนวยเปนรอบตอวินาที หรือเฮิรตซ (Hertz ; Hz)

2. คาบเวลา (Period ; T) คือ ชวงเวลาที่วัตถุเคลื่อนท่ีไดครบ 1 รอบพอดี เปนปริมาณสเกลาร
ใชสัญลักษณ T แทน มีหนวยเปนวินาทีตอรอบ หรือวินาที (s)

 จากนิยามของความถีแ่ละคาบเวลา จะไดความสัมพันธดังสมการ
 T = f

1 ...(14)

3. อัตราเร็วเชิงเสน (Linear Speed ; v) คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนท่ีไดในหนึ่งหนวยเวลา เปน
ปริมาณสเกลาร ใชสัญลักษณ v แทน มีหนวยเปนเมตรตอวินาที (m/s)

จากรูป กําหนดใหวัตถุเคลื่อนท่ีเปนวงกลม ดวย
อัตราเร็วคงท่ี v มีรัศมีการเคลื่อนท่ีเปน R
ถาวัตถุ เคลื่อนท่ีจากจุด A ไปยังจุด B ใชเวลา
R เปน t จะไดวา s = AB และ t = t

v = t
AB

4. อัตราเร็วเชิงมุม (Angular Speed ; ω) คือ มุมท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีกวาดไปไดในหนึ่งหนวยเวลา เปน
ปริมาณสเกลาร ใชสัญลักษณ ω แทน มีหนวยเปนเรเดียนตอวินาที (Rad/s)

สรุป จะไดสมการเปน  ω = 2πf = T
2π ...(15)

ความสัมพันธระหวางอัตราเร็วเชิงเสน v กับอัตราเร็วเชิงมุม ω
 v = ωR ...(16)

B

A
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5. ความเรงสูศูนยกลาง (Centripetal Acceleration ; ac)
 จากสาเหตุของการเคลื่อนท่ีแบบวงกลม เกิดขึ้นเนื่องจากวามีแรงเขาสูศูนยกลางกระทําตอวัตถุ มีทิศ

พุงเขาสูศูนยกลางของการเคลือ่นท่ี และจากกฎการเคลือ่นท่ีขอท่ี 2 ของนวิตนั เราทราบวา “วัตถจุะเกดิความเรง
มีทิศตามทิศของแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุนั้น” ดังน้ันเราจะสรุปไดวา “ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่เปนวงกลม
ความเรงเขาสูศูนยกลางของวัตถุ จะมีทิศตามทิศของแรงเขาสูศูนยกลาง”

 ac  =  R
v2

  =  ω2R = 4π2f2R  =  2
2

T
R4π

เมื่อ ac คือ ขนาดความเรงเขาสูศูนยกลาง (m/s2)
v คือ ขนาดความเร็วเชิงเสนของวัตถุ (หรืออัตราเร็วคงท่ีของวัตถุ) (m/s)
R คือ รัศมีการเคลื่อนท่ีเปนวงกลม (m)
ω คือ อัตราเร็วเชิงมุมของวัตถุ (Rad/s)
f คือ ความถี่ของการเคลื่อนท่ีเปนวงกลมของวัตถุ (Hz)
T คือ คาบเวลาของการเคลื่อนท่ีเปนวงกลมของวัตถุ (s)

6. แรงเขาสูศูนยกลาง (Centripetal Force ; Fc)
 จากกฎการเคลื่อนท่ีขอท่ี 2 ของนิวตัน จะไดวา ΣF = ma ; เมื่อวัตถุเกิดการเคลื่อนท่ีเปนวงกลม

แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุมีแรงเดียว คือ Fc
ดังน้ัน ΣF = Fc
จะไดวา Fc = mac
 และจากสมการ ac จะไดวา

0
cF

 Fc  =  mac  =  R
mv2

  =  mω2R = 4mπ2f2R  =  2
2

T
R4mπ ...(17)

เมื่อ Fc คือ ขนาดแรงเขาสูศูนยกลางของวัตถุ (m/s2)
m คือ มวลของวัตถุท่ีเคลื่อนท่ีเปนวงกลม (kg)
ac คือ ขนาดความเรงเขาสูศูนยกลางของวัตถุ (m/s2)
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3. การเคลือ่นท่ีแบบซิมเปลฮารมอนกิ (Simple Harmonic Motion ; SHM)
1. การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก (Simple Harmonic Motion ; SHM) เปนการเคลื่อนท่ีแบบ

ฮารมอนิกท่ีมีพลังงานคงท่ี ไมสูญหายหรือเพ่ิมขึ้นใหมได
1.1 คาบเวลาของการเคลื่อนท่ีคงท่ี (T คงท่ี)
1.2 ความถี่ของการเคลื่อนท่ีคงท่ี (f คงท่ี)
1.3 พลังงานของระบบคงที่ (E คงท่ี)

2. สมการทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก
2.1 y = A sin θ

2.2 y = ± ω 22  y A -
2.3 ay = -ω2y

3. แรงยอนกลับและพลังงานของ SHM
 กําหนดให สปริงท่ีมีคานิจเปน k ถูกแรงภายนอกกระทํา ดึงใหยืดออกเปนระยะ x ดังรูป กําหนดให

ทิศจากซายไปขวาเปนคาบวก และสปรงิมพีลงังานคงท่ี เมือ่ปลอยสปรงิจะทําใหสปรงิมกีารดีดกลบัไป-มา เน่ืองจาก
แรงยอนกลับ นั่นแสดงวาสปริงสั่นไป-มา แบบซิมเปลฮารมอนิก

x
แรงดึง

แรง

จากรูป เราจะไดวาขนาดแรงยอนกลับเปน F = -kx และคาคงท่ีการสั่นของ SHM เทากับ k = mω2

4. พลังงานของ SHM
กําหนดใหสปริงตัวหนึ่งมีมวลนอยมาก และมีคานิจเปน k ปลายขางหนึ่งติดกับท่ียึดและปลายอีกขาง

หนึ่งมีมวล m ติดอยู ออกแรงดึงสปริงใหยืดออกเปนระยะ x จากน้ันปลอยใหสปริงดีดกลับ โดยคิดวาสปริงตัวนี้มี
การส่ันแบบซิมเปลฮารมอนิก ดังรูป

x
แรงดึง

แรง

รูปที่ 9

จากรูป เมื่อพิจารณาพลังงานท่ีเกิดขึ้น ณ ตําแหนง 1 วัตถุจะมีพลังงานศักยยืดหยุนเปน EP เมื่อปลอย
ใหสปริงดีดกลับสูแนวสมดุล ณ ตําแหนง 2 วัตถุมีพลังงานศักยยืดหยุนเปนศูนย และไดเปลี่ยนรูปเปนพลังงานจลน
EK จากน้ัน วัตถุจะดีดเลยไป ณ ตําแหนง 3 และพลังงานจลนท่ีตําแหนง 2 ไดเปลี่ยนเปนพลังงานศักยยืดหยุน
ณ ตําแหนง 3 แสดงวาพลังงานของวัตถุมีการเปลี่ยนรูปอยูตลอดเวลา ถาเราพิจารณาขนาดความเร็วของวัตถุ
ณ ตําแหนงใดๆ

จากสมการ v = ± ω 22 xA -
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พลังงานจลนของวัตถุ ณ ตําแหนงหนึ่งๆ จะไดเปน
K.E. = 2

1 mv2

K.E. = 2
1 mω2(A2 - x2)

พลังงานจลนจะมีคาสูงสุดเมื่อ x = 0 และจะมีคาต่ําสุดเมื่อ xmax = ±A
พลังงานศักยของวัตถุ ณ ตําแหนงหนึ่งๆ จะไดเปน

P.E. = 2
1 mω2x2

พลังงานศักยของวัตถุจะมีคาสูงสุดท่ีการขจัดมากท่ีสุด xmax = ±A และจะมีคานอยท่ีสุดเมื่อวัตถุอยูท่ี
จุดสมดุล x = 0 ผลรวมของพลังงานจลนและพลังงานศักยจะมีคาคงท่ีตลอดเวลา กลาวคือ เทากับพลังงาน
ท้ังหมดของการเคลื่อนท่ีแบบ SHM ดังสมการ

E = 2
1 mω2A2 ...(18)

เมื่อ E คือ คาพลังงานรวมท้ังหมดของระบบ SHM (J)
m คือ มวลของระบบ SHM(kg)
ω คือ ความถ่ีเชิงมุมของ SHM (Hz)
A คือ ขนาดแอมปลิจูดของระบบ SHM (m)

5. ลูกตุมนาฬิกาอยางงาย (Simple Pendulum)
ลูกตุมนาฬิกาอยางงายประกอบดวยวัตถุมวล m แขวนกับเชือกยาว l  ในแนวดิ่ง แลวเกิดการแกวง

แบบซิมเปลฮารมอนิก โดยพิจารณาได ดังรูป

T = 2 π g
l

เมื่อ T คือ คาบเวลาการแกวงครบรอบของลูกตุมนาฬิกา (s)
l คือ ความยาวของเสนเชือก (ความยาวแขวนลูกตุมนาฬิกา) (m)
g คือ ขนาดความเรงโนมถวงของโลก g = 10 m/s2
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4. การหมุน (Rotation)
1. บทนํา

การหมนุเปนการเคลือ่นท่ีแบบหนึง่ท่ีเราพบเหน็โดยท่ัวไปในชีวติประจําวนั การศึกษาเรือ่งการหมนุในทีน้ี่
เพ่ือใหเขาใจลักษณะธรรมชาติของการหมุนของระบบและเพื่อเปนพ้ืนฐานในการศึกษาในระดับสูง

1.1 จลศาสตรการหมุน (Rotational Kinematics) เปนการศกึษาถึงลกัษณะทัว่ไปของการเคลือ่นท่ี
แบบการหมุนวาเปนอยางไร โดยจะมุงศึกษาการหมุนของวัตถุแกรง ท่ีมีแกนตรึงน่ิงกับท่ีเทาน้ัน

1.2 พลศาสตรการหมุน (Rotational Dynamic) เปนการศึกษาถึงสาเหตุของการหมุนของวัตถุ
เรงตอเนือ่งจากสวนท่ี 1 ตลอดจนศกึษาปรมิาณตางๆ ท่ีเกิดขึน้เนือ่งจากการหมนุของวตัถุหรอืระบบ และพลงังานกล
ในการหมุนของวัตถุ

2. จลศาสตรการหมุน (Rotational Kinematics)
สรุปไดวา
1. การหมนุของวตัถุแกรง คือ การท่ีอนภุาคทกุๆ อนภุาคในวตัถุแกรงเคลือ่นท่ีรอบแกนหมนุอนัเดยีวกนั

กวาดมุมไปไดเทากัน ในชวงเวลาเดียวกัน
2. ปริมาณท่ีอนุภาคทุกตัวในวัตถุท่ีเกิดการหมุน จะมีความสัมพันธอันหนึ่งเทากัน คือ การกระจัด

เชิงมุม θ และความเร็วเชิงมุม ω
3. เมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนท่ีเชิงเสนแลวปริมาณท่ีมีความสมนัยกัน คือ การกระจัด S และการ

กระจัดเชิงมุม θ
ดังนั้น ∆θ และ ω จึงเปนลักษณะเฉพาะของวัตถุแกรงทั้งกอน ที่เกิดการหมุนรอบแกนหมุนตรึงนิ่ง

(เหมือนกับ S และ v ที่เปนลักษณะเฉพาะของการเคลื่อนที่แบบยายตําแหนงเปนเสนตรงอยางเดียวของ
วัตถุแกรง)

การพิจารณาปรมิาณตางๆ ท่ีเกิดขึน้เนือ่งจากการหมนุของวตัถุแกรงโดยการเลอืกพิจารณาเฉพาะอนภุาค P
ซ่ึงเปนอนุภาคอันหนึ่งในวัตถุแกรง ก็เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาเทาน้ัน เมื่อวัตถุแกรงเกิดการหมุนรอบแกน
หมุนซ่ึงตรึงน่ิงอยูกับท่ี อนุภาคทุกๆ ตัว รวมท้ังวัตถุแกรงท้ังกอน ก็จะเกิดปริมาณตางๆ เหลาน้ีได

ความสมนัย (ความคลายคลึง) ของปริมาณการเคลื่อนท่ีเชิงเสนและปริมาณการหมุน
เมื่อพิจารณาลักษณะการหมุนของวัตถุแกรง จะเห็นวาปริมาณตางๆ เชน θ, ω และ α เปนปริมาณ

ลักษณะเฉพาะของวัตถุแกรง และเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนท่ีแบบยายตําแหนงของอนุภาคหรือวัตถุแกรงใน
ทิศคงท่ี จะเกิดความสมนัย (ความคลายคลึง) ของปริมาณขึ้นดังน้ี คือ

θ มีความสมนัยกับ S ω0 มีความสมนัยกับ u
ω มีความสมนัยกับ v α มีความสมนัยกับ a
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ดังน้ันเราจึงสามารถพิจารณาสมการการเคลื่อนท่ีเชิงเสน เปรียบเทียบความสมนัยกับสมการการหมุนไดดังน้ี
1. กรณีวัตถุมีความเร็วคงที่

1.1 ความเร็วเชิงเสนคงท่ี 1.2 ความเร็วเชิงมุมคงท่ี
v = t

S ω = t
θ

2. กรณีวัตถุมีความเรงคงที่
2.1 ความเรงเชิงเสนคงท่ี 2.2 ความเร็วเชิงมุมคงท่ี

2.1.1 v = u + at 2.2.1 ω = ω0 + α ⋅ t

2.1.2 S = ut + 2
1 at2 2.2.2 θ = ωt + 2

1 α ⋅ t

2.1.3 v2 = u2 + 2aS 2.2.3 ω2 = 2
0ω  + 2αt

จากสมการ จะสังเกตเห็นวาปริมาณเชิงมุมมีมิติ (Dimension) ตางจากปริมาณเชิงเสนท่ีสมนัยกัน
ก็ตรงท่ีเปนมิติความยาว(ซ่ึงก็คือระยะทาง) ตางกันเทาน้ัน การพิจารณาคาเครื่องหมายบวก (+) และลบ (-) ของ
การหมุนนั้นใหพิจารณาทวนเข็มนาฬิกาเปนคาบวก สวนตามเข็มนาฬิกาเปนคาลบ

ความสัมพันธระหวางความเร็วเชิงเสน v และความเร็วเชิงมุม ω
ω = r

v

v = ωr
ความสัมพันธระหวางความเรงเชิงเสน a กับความเรงเชิงมุม α

aT = α ⋅ r

3. พลศาสตรการหมุน (Rotational Dynamic)
3.1 โมเมนตของความเฉื่อย (Moment of Inertial)

โมเมนตของความเฉื่อย หรือความเฉื่อยของการหมุน คือ ความพยายามของวัตถุแกรงหรือระบบ
ท่ีจะรักษาสภาวะการหมุนเดิมของวัตถุแกรงหรือระบบเอาไว เปนปริมาณสเกลาร ใชสัญลักษณ I แทน มีหนวย
เปนกิโลกรัม ⋅ เมตร2 (kg ⋅ m2) โดยโมเมนตของความเฉื่อยของวัตถุแกรงหรือระบบจะขึ้นอยูกับ

- แกนของการหมุน
- การกระจายมวลของอนุภาคของวัตถุรอบๆ แกนหมุน

เราสามารถพิจารณาโมเมนตของความเฉื่อยของวัตถุหรือระบบไดดังน้ี
1. กรณีระบบอนุภาค

กําหนดใหระบบอนุภาคมีอนุภาคมวล m1, m2, m3, m4, m5, ..., mn ในท่ีน้ีใหอยูบนระนาบเดียวกัน
เกิดการหมุนรอบแกนตรึงน่ิง Z โดยอนุภาคแตละตัวอยูหางจากแกนหมุนเปน r1, r2, r3, r4, r5, ..., rn

I = 2
11rm  + 2

22rm  + 2
33rm  + ... + 2

nnrm

I = ∑ ⋅
=

n

1i
2
ii r  m ...(19)
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2. กรณีวัตถุแกรงรูปทรงตางๆ วัตถุแกรงท่ีมีรูปทรงแบบตางๆ นั้นความจริงแลวเปนระบบอนุภาค
จํานวนมากท่ียึดเหนี่ยวกันดวยแรงทางไฟฟา จนเกิดเปนรูปรางแบบตางๆ ขึ้น จะมีโมเมนตของความเฉื่อยตางกัน
นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับแกนของการหมุนอีกดวย ซ่ึงในท่ีนี้เราควรจําคาโมเมนตของวัตถุแกรงรูปทรงตางๆ
ดังตอไปนี้

2.1 วัตถุทรงกลมตัน มวล M รัศมี R

Axis of Rotation

2.2 วัตถุทรงกลมกลวง มวล M รัศมี R

Axis of Rotation

2.3 วัตถุทรงกระบอกตัน มวล M ยาว l  พ้ืนท่ีหนาตัดมีรัศมี R
2.3.1 แกนหมุน อยูในแนวแกนของทรงกระบอก

Axis of Rotation

l

2.3.2 แกนหมุนตั้งฉากกับแกนของทรงกระบอก และอยูก่ึงกลางแกนทรงกระบอก

R

L

I = 5
2MR2

I = 3
2MR2

I = 2
2MR2

I = 4
MR2

 + 12
M 2l
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2.4 วัตถุทรงกระบอกกลวง (ทอ) มวล M รัศมีวงนอก R1 รัศมีวงใน R2

Axis of Rotation

2.5 วัตถุท่ีเปนเสนเล็กๆ มวล M ยาว l

Axis

L

Axis

L

I = 12
M 2l I = 3

M 2l

2.6 วัตถุวงแหวน มวล M รัศมี R

Axis

R

Axis

R

I = MR2 I = 2
MR2

3.2 โมเมนตัมเชิงมุม (Angula Momentum ; L)
 โมเมนตมัเชิงมมุ คือ ผลคณูระหวางเวกเตอรตาํแหนง(ของอนภุาค)กับโมเมนตมัเชิงเสนของอนภุาค

ท่ีกําลงัเกิดการหมนุรอบแกนหมนุ เปนปรมิาณเวกเตอร ใชสญัลกัษณ L แทน มหีนวยเปนกิโลกรมั ⋅ เมตร2ตอวนิาที
(kg ⋅ m2/s) กําหนดใหวัตถุแกรงมวล M เกิดการหมุนรอบแกนตรึงน่ิงดวยความเร็วเชิงมุมคงท่ี อนุภาค P มวล m
ซ่ึงอยูในวัตถุแกรง มีเวกเตอรตําแหนงเปน r และมีความเร็วเปน v ดังรูป

Axis of Rotation

P

รูปแสดงการเกิดโมเมนต

I = 2
M ( 2

1R  + 2
2R )
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จากรูป อนุภาค P จะมีโมเมนตัมเชิงเสนเปน P = mv และเกิดโมเมนตัมเชิงมุมเปน
L
v

= R
v

 × P
v

...(20)
ขนาดของโมเมนตัมเชิงมุมจะไดเปน L = r ⋅ P sin θ

L = mvr ⋅ sin θ
ความสัมพันธระหวาง L, I และ ω
เมื่อพิจารณาอนุภาคทุกๆ อนุภาคในวัตถุแกรงจํานวน n อนุภาค จะไดวา

L = Iω ...(21)
3.3 ทอรก (Torque ; τ)

ทอรก คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุม เปนปริมาณเวกเตอร ใชสัญลักษณ τ แทน
มีหนวยเปนนวิตนั ⋅ เมตร (N ⋅ m) การเกิดทอรก จะเกดิไดเมือ่ขณะทีว่ตัถุเกิดการหมนุ ไดถูกแรงลพัธภายนอกกระทาํ
ทําใหโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลง พิจารณาไดดังรูป

Axis of Rotation
τv

rv F
v

รูปแสดงการเกิดทอรกในวัตถุที่กําลังหมุน

จากรูป ขณะอนุภาค P มีเวกเตอรตําแหนง r กําลังหมุนรอบแกนหมุน ไดถูกแรงลัพธภายนอก F กระทํา
โดยทิศของแรง F ทํามุม θ กับเวกเตอรตําแหนง r จะเกิดทอรกขึ้นในวัตถุแกรง ซ่ึงสามารถหาคาทอรกได คือ

τ = r × F ...(22)
ขนาดของทอรกจะไดเปน τ = rF sin θ
สวนทิศทางของทอรกสามารถหาไดโดยใชกฎมือขวา เหมือนกับโมเมนตัมเชิงมุม ดังรูป

rv

τ

F
v

τ

rv
F
v

θ

รูป ก. รูป ข.



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _______________________ วิทยาศาสตร ฟสิกส (99)
2008

ความสัมพันธระหวางโมเมนตัมเชิงมุม L และทอรก τ
จาก L = r × P
ถาวัตถุถูกแรงลัพธภายนอกกระทํา ทําใหโมเมนตัมเชิงมุมเกิดการเปลี่ยนแปลง เราพิจารณาอัตราการ

เปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมในชวงเวลาสั้นๆ ∆t → 0 จะไดวา
∴ τ = dt

dL ...(23)

จากสมการที่ 23 สรุปไดวา
“ทอรก คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุม ในหนึ่งหนวยเวลา”

3.4 ทอรกและการอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม
จากสมการที่ 27

τ = dt
dL  ... (τ = 0)

∴ dt
dL = 0

ถาวัตถุแกรงไมมีแรงภายนอกกระทํา จะทําใหไมเกิดทอรก โมเมมตัมเชิงมุมของวัตถุจะคงท่ี
สรุปไดวา
“โมเมนตัมเชิงมุมของระบบหรือวัตถุแกรงจะคงท่ีเมื่อไมเกิดทอรกขึ้นในระบบหรือวัตถุน้ันๆ”

3.5 ความสัมพันธระหวางทอรก (τ), โมเมนตความเฉื่อย (I) และความเรงเชิงมุม (α)
จากนิยาม ทอรก คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมในหนึ่งหนวยเวลา เราสามารถ

พิจารณาความสัมพันธของทอรกและโมเมนความเฉื่อยของวัตถุไดดังน้ี
τ = I ⋅ α ...(24)

4. พลังงานในการหมุน (Energy of Rotation )
 พลังงานในการหมุนของวัตถุแกรงน้ัน แยกพิจารณาไดเปน 2 สวนดังน้ี คือ
 1. กรณีวัตถุแกรงเกิดการหมุนรอบแกนตรึงนิ่ง
 กําหนดใหวัตถุแกรงเกิดการหมุนรอบแกนตรึงน่ิงดวยความเร็วเชิงมุมคงท่ี ωv  พิจารณาอนุภาค P

มวล m มีเวกเตอรตําแหนงเปน rv  มีความเร็วเปน vv  ดังรูป

แกนหมุน

จากรูป พิจารณาพลังงานจลนของอนุภาค P จะไดเปน
KE = 2

1 mr2ω2
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เมื่อเราพิจารณาพลังงานจลนอนุภาคทุกๆ อนุภาคท่ีอยูในวัตถุแกรง พลังงานรวมท้ังหมดก็จะเปน
พลังงานจลนของการหมุนของวัตถุแกรงน่ันเอง ถาอนุภาคมีจํานวน n ตัว จะไดพลังงานรวมท้ังหมดของวัตถุแกรง
เปน

KE = 2
1 ( ∑ ⋅

=

n

1i
2
ii r  m ) ⋅ ω2

KE = 2
1 I ⋅ ω2 ...(25)

2. กรณีวัตถุแกรงเกิดการกล้ิง
 กําหนดใหวตัถุแกรง มลีกัษณะเปนแผนกลมมวล M รศัม ีR กําลงักลิง้ตามพ้ืนราบ โดยจุดศูนยกลาง

มวลของวัตถุมีดวยความเร็วคงท่ี vCM โดยอัตราเร็วของจุดศูนยกลางมวลของวัตถุแกรง จะเทากับอัตราเร็วของ
อนุภาคท่ีบริเวณขอบ (ผิว) ของวัตถุแกรง ดังรูป

v

S

รูปแสดงการกล้ิงของวัตถุแกรง
จากรูป เราจะไดวา พลังงานจลนในการกลิ้งของวัตถุเปน

KE = 2
1 2

cmMv  + 2
1 I ⋅ ω2 ...(26)
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แบบทดสอบ

1. การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทลเปนการเคลื่อนท่ีในแนวโคงแบบหนึ่ง เกิดเน่ืองจากขณะวัตถุกําลังเคลื่อนท่ีวัตถุ
ถูกแรงลัพธกระทําตลอดเวลา ขอใดถูกตองเก่ียวกับแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ
1) แรงลัพธมีขนาดคงท่ีแตมีทิศทางไมคงท่ี
2) แรงลัพธมีทิศทํามุม 90 องศากับทิศการเคลื่อนท่ีตลอดเวลา
3) แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุทํามุมอยูระหวาง 0 < θ < 180 องศากับทิศการเคลื่อนท่ีของวัตถุ
4) แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทลคือแรงโนมถวงของโลกเทาน้ัน

2. ถาเราเตะลูกฟุตบอลจากพื้นดินขึ้นไปในอากาศแลวลูกบอลเกิดการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล (โดยไมคิดแรง
ตานทานของอากาศ) ขอใดกลาวไดถูกตอง

ก. วัตถุมีความเร็วคงท่ีในแนวระดับ
ข. วัตถุมีความเรงคงท่ีในแนวดิ่ง
ค. ความเร็วของจุดเริ่มตนของการเคลื่อนท่ีและความเร็วของจุดตกกระทบพื้นเทากัน

ขอใดกลาวถูกตอง
1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ก. และ ค. 4) ถูกทุกขอ

3. จากขอ 2 ขอใดกลาวไดถูกตอง
1) ณ ตําแหนงสูงสุดของการเคลื่อนท่ี วัตถุหยุดน่ิงช่ัวขณะกอนตกกลับ
2) ณ ตําแหนงสูงสุด วัตถุมีความเรงคงท่ี
3) ณ ตําแหนงสูงสุด วัตถุมีความเร็วเฉพาะในแนวระดับเทาน้ัน
4) ณ ตําแหนงต่ําสุด วัตถุมีความเร็วเฉพาะในแนวระดับเทาน้ัน

4. จากรปู วตัถุเคลือ่นท่ีแบบโพรเจกไทล โดยมคีวามเรว็ตน
ขนาด 50 m/s ทํามมุ 53 องศากบัแนวระดบั  จงหาวา
นานกี่วินาทีวัตถุจึงจะเคลื่อนท่ีถึงจุดสูงสุด
1) 2 วินาที 2) 3 วินาที
3) 4 วินาที 4) 5 วินาที

5. จากรปู วตัถุเคลือ่นท่ีแบบโพรเจกไทล โดยมคีวามเรว็ตน
ขนาด 20 m/s ทํามมุ 37 องศากบัแนวระดบั  จงหาวา
วัตถุเคลื่อนท่ีขึ้นไปไดสูงจากพ้ืนเปนระยะกี่เมตร
1) 2.7 เมตร 2) 3.6 เมตร
3) 5.4 เมตร 4) 7.2 เมตร

53°

gv
uv

37°

gvuv
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6. จากรปู ดดีวตัถุจากอาคารสงูดวยความเรว็ตน u ในแนว
ระดบัปรากฏวาวตัถุใชเวลาเคลือ่นท่ีในอากาศ 3.2 วนิาที
จึงตกกระทบพืน้ และการกระจดัของวตัถุทํามมุ 53 องศา
กับแนวระดับ  จงหาวาขนาดความเร็วตนของวัตถุเปน
ก่ีเมตรตอวินาที
1) 4 m/s 2) 8 m/s
3) 12 m/s 4) 16 m/s

7. จากโจทยขอท่ี 6 จงหาวาวัตถุตกหางจากจุดเริ่มตนเคลื่อนท่ีในแนวระดับกี่เมตร
1) 12.5 เมตร 2) 15.2 เมตร 3) 21.5 เมตร 4) 51.2 เมตร

8. ยิงวัตถุขึ้นไปในอากาศจากพื้นระดับดวยความเร็วตนขนาด u เมตรตอวินาที ทํามุม θ องศากับแนวระดับ
ปรากฏวาวัตถุขึ้นไปไดสูงสุด 10 เมตร และไปไดระยะไกลที่สุด 40 เมตร  จงหาวามุม θ มีคาเปนกี่องศา
และวัตถุมีขนาดความเร็วตนเปนกี่เมตรตอวินาที
1) 10 m/s 2) 20 m/s 3) 30 m/s 4) 40 m/s

9. จากรูป ดีดวัตถุออกจากขอบโตะ ในแนวระดับวัตถุใช
เวลา 1 s จึงตกกระทบพื้น และความเร็วในการกระทบ
พ้ืนทํามุม 45° กับแนวระดับมีขนาดความเร็วการตก
กระทบในแนวดิ่งเปน 10 m/s จงหาขนาดความเร็วตน
ในการดีดวัตถุออกจากขอบโตะ จงหาวาวัตถุตกหาง
จากขอบโตะในแนวระดับกี่เมตร
1) 6 m 2) 8 m

 *3) 10 m 4) 12 m

10. จากรูปเปนการโยนวัตถุมวล m เทากันหลายลูกดวย
ความเรว็ตนขนาดเทากัน โดยทํามมุกับแนวระดบัตางกัน
ปรากฏมีแนวการเคลื่อนท่ีของวัตถุดังรูป  จงหาวาแนว
การเคลื่อนท่ีใดของวัตถุท่ีใชเวลาการเคลื่อนท่ีในอากาศ
นานท่ีสุด โดยเราไมคิดแรงตานของอากาศ
1) 1 2) 2
3) 3 4) 4
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11.

แกนหมุน
gv

จากรูป เปนหัวฉีดนํ้าสําหรับรดตนไมท่ีฉีดนํ้าใหพุงกระจายแบบโพรเจกไทลและหมุนไดรอบเปนวงกลม ปรับ
หวัฉีดในลกัษณะท่ีทําใหนํ้าพุงออกไปไดไกลท่ีสุด ปรากฏวาเมือ่วดัพ้ืนท่ีท่ีเปยกน้าํเปนวงกลมไดเทากับ 12.96π
ตารางเมตร  จงหาวานํ้าพุงออกจากหัวฉีดดวยอัตราเร็วตนก่ีเมตรตอวินาที
1) 2 m/s 2) 3 m/s
3) 4 m/s 4) 6 m/s

12. นักฟุตบอลเตะลูกบอลขึ้นไปในอากาศจากพื้นราบ ลูกบอลเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทลไดการกระจัดสูงสุดใน
แนวดิ่ง 10 เมตร และการกระจัดไกลสุดในแนวราบ 40 เมตร ถาเขาเตะลูกบอลดวยอัตราเร็วเทาเดิมในทิศ
ทํามุม 30 องศากับพ้ืนราบ จงหาวาลูกบอลเคลื่อนท่ีไดการกระจัดสูงสุดในแนวดิ่งเปนก่ีเมตร ไมคิดแรงตาน
ของอากาศ
1) 5 เมตร 2) 7.5 เมตร
3) 9 เมตร 4) 12.5 เมตร

13. กบตัวหน่ึงกระโดดจากริมตล่ิงซ่ึงอยูสูงจากผิวนํ้า 35 เซนติเมตร ดวยความเร็วตน 5 เมตรตอวินาที ทํามุม
37 องศากับแนวระดับ ถาไมคิดแรงตานของอากาศ จงหาวากบจะตกสูผิวนํ้า ณ ตําแหนงท่ีหางจากตล่ิงใน
แนวระดับ (Sx) ก่ีเมตร

35 cm

xS

5 m/s

ผิวน้ํา

37°

1) 0.4 เมตร 2) 1.6 เมตร
3) 2.4 เมตร 4) 2.8 เมตร
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14. จากรูป ดีดวัตถุออกไปในแนวระดับจากจุด A บน
พ้ืนเอียง ซ่ึงเอียงทํามุม 45 องศากับพ้ืนราบ ปรากฏวา
วัตถุตกลงพ้ืนเอียงในเวลา 1 วินาที จงหาวาวัตถุถูกดีด
ออกไปในแนวระดับดวยความเร็วก่ีเมตรตอวินาที ไม
คิดแรงตานของอากาศ
1) 1 m/s 2) 4 m/s
3) 5 m/s 4) 10 m/s

15. ยิงลูกปนมวล 10 กรัม ดวยความเร็ว 1000 เมตรตอวินาทีในแนวระดับ เขาชนแทงไมมวล 2 กิโลกรัม ท่ีวาง
น่ิงอยูบนเสา ปรากฏวาลูกปนชนแทงไมแลวทะลุออกไปในแนวระดับ ทําใหแทงไมตกหางจากเสา 1 เมตร
และลูกปนตกหางจากแทงไมออกไปอีก 199 เมตร ดังรูป ไมคิดแรงตานของอากาศ  จงหาวาเสาตนน้ีสูงก่ี
เซนติเมตร

1000 m/s

1 199 m

1) 80 เซนติเมตร 2) 150 เซนติเมตร
3) 200 เซนติเมตร 4) 240 เซนติเมตร

16. จากรูป แกนหมุนแกวงวัตถุใหเคลื่อนท่ีเปนวงกลมรัศมี
0.5 เมตร ดวยความถี่ π

8  เฮิรตซ โดยระนาบวงกลม
อยูสูงจากพ้ืนราบ 1.25 เมตร ขณะเคลื่อนท่ีมาถึงจุด A
เชือกขาด ทําใหวัตถุเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทลไปตกท่ี
จุด B บนพ้ืนราบจงหาวาระยะ CB เปนก่ีเมตร
1) 1.2 เมตร 2) 2.0 เมตร
3) 3.5 เมตร 4) 4.0 เมตร

17. จากรูป ลอรัศมี R กําลังหมุนดวยอัตราเร็วเชิงมุมคงท่ี
ω ถามีวัตถุกอนเล็กๆ ติดตรงขอบลอ และวัตถุเกิด
หลุด ณ จุดสูงสุด A พอดี  จงหาวาวัตถุจะถูกลอ
เหวี่ยงไปในแกน X ไกลท่ีสุดเทาใด

45° B

vvA

B

แกนหมุน

C

A

1.25 m

xS

xS

v gA
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18. จากรูป ปลอยวัตถุจากตําแหนง A ซ่ึงสูงจากพ้ืนเปน
ระยะ H ใหไถลไปตามรางโคงวงกลมท่ีไมมแีรงเสียดทาน
รัศมี R ปรากฏวาขณะวัตถุเคลื่อนท่ีถึงจุดสูงสุดท่ี
ตําแหนง B แรงปฏิกิริยาตั้งฉากท่ีรางโคงกระทําตอ
วัตถุมีขนาดเปน 3 เทาของนํ้าหนักวัตถุ  จงหาวา
ความสูง H มีระยะเปนก่ีเทาของรัศมีรางโคง R
1) 4 เทา 2) 5 เทา
3) 6 เทา 4) 8 เทา

19. ลูกขางรัศมี 10 เซนติเมตร หมุนดวยความเร็วเชิงมุม
40 เรเดียนตอวินาที ตอมาอีก 10 วินาที ปรากฏวา
ลูกขางหมุนดวยความเร็วเชิงมุมเปลี่ยนไปเปน 20    
เรเดียนตอวินาที ทิศเดิม ถา A เปนอนุภาคหนึ่งอยูท่ี
ขอบของลูกขางดังรูป  จงหาวาในชวงเวลา 10 วินาที
น้ัน อนุภาค A หมุนไปไดระยะทางกี่เมตร
1) 25 เมตร 2) 30 เมตร
3) 50 เมตร 4) 60 เมตร

20. จากรปู ระบบอนภุาคหนึง่ประกอบดวยอนภุาคเหมอืนกนั
6 อนุภาค แตละอนุภาคมีมวล m มีการจัดเรียงตัวเปน
รูปทรงกลม รัศมี R ระบบอนุภาคหมุนรอบแกน AB
จงหาวาโมเมนตความเ ฉ่ือยของระบบมีคาเปนก่ี
กิโลกรัม ⋅ เมตร2
1) 6mR2 2) 8mR2

3) 10mR2 4) 12mR2

21. จากรูป วัตถุแทงหน่ึงวางอยูบนระนาบ XY ระยะ   
OA = 30 เซนติเมตร ระยะ OB = 40 เซนติเมตร ได
รับแรงกระทําขนาด 10 นิวตันท่ี C ในทิศตามแกน X
จงหาวาทอรกท่ีเกิดข้ึนกับวัตถุเน่ืองจากแรง XF

v
 มี

ขนาดก่ีนิวตัน ⋅ เมตร
1) 1 N ⋅ m 2) 2 N ⋅ m
3) 3 N ⋅ m 4) 4 N ⋅ m

R

gv
B

H

A

A

10 cm
แกนหมุน
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22. ในท้ังสองมือของชายคนหนึ่งถือดัมเบลยืนกางแขนในแนวระดับอยูบนแปนท่ีหมุนดวยคาบ 2 วินาที โมเมนต
ความเฉ่ือยของระบบขณะกางแขนเทากับ 15 กิโลกรัม ⋅ เมตร2 ตอมาเขาหุบแขนท้ังสองเขาหาลําตัวมี
โมเมนตความเฉ่ือยของระบบเปลี่ยนเปน 5 กิโลกรัม ⋅ เมตร2  จงหาวาขณะหุบแขนความถี่ของการหมุนเปนก่ี
เฮิรตซ
1) 1.5 เฮิรตซ 2) 2 เฮิรตซ
3) 2.5 เฮิรตซ 4) 3 เฮิรตซ

23.

30 m
θ θ

จากรูป วัตถุทรงกระบอกตันมวล M รัศมี R และวัตถุทรงกลมตันมวล M รัศมี R เทากัน เริ่มกล้ิงจากหยุด
น่ิงบนพ้ืนลาดเอียงทํามุม θ กับพ้ืนราบ ณ ตําแหนงสูงจากพ้ืนราบ 30 เมตรเทากัน กําหนดคาโมเมนต
ความเฉ่ือยของทรงกระบอกตันและทรงกลมตันเทากับ 2

1 MR2 และ 5
2 MR2 ตามลําดับ พิจารณาขอความ

ตอไปนี้
ก. วัตถุทรงกลมตันมีขนาดความเรงเชิงเสน a = 5

4 g sin θ

ข. วัตถุทรงกระบอกตันมีขนาดความเรงเชิงเสน a = 3
2 g sin θ

ค. วัตถุทรงกระบอกตันมีความเร็วเชิงเสน ณ ตําแหนงปลายลางสุดของพ้ืนเอียงเทากับ 20 เมตรตอวินาที
ขอใดถูกตอง
1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค.
3) ขอ ก. และ ค. 4) ขอ ค. เทาน้ัน

24. วัตถุทรงกลมตันมวล 1 kg มีโมเมนตความเฉ่ือยเปน I = 5
2 MR2 กําลังกล้ิงไปตามพ้ืนเอียงดวยอัตราเร็วเชิง

เสนเปน 2 m/s  จงหาวาจะตองทํางานก่ีจูลจึงจะสามารถทําใหวัตถุช้ินน้ีหยุดน่ิงได

1) 2.2 J 2) 2.4 J
3) 2.6 J 4) 2.8 J
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25. ขณะที่นักเรียนปนจักรยานใหเคลื่อนท่ีไปขางหนาดวยความเร็วคงท่ี คาโมเมนตัมเชิงมุมของลอจักรยานท้ัง
สองลอจะมีทิศเปนอยางไร
1) โมเมนตัมเชิงมุมของลอท้ังสองจะมีทิศพุงข้ึนตั้งฉากกับพ้ืนดิน
2) โมเมนตัมเชิงมุมของลอท้ังสองจะมีทิศพุงไปขางหนาตามทิศการเคลื่อนท่ีของจักรยาน
3) โมเมนตัมเชิงมุมของลอท้ังสองจะมีทิศขนานกับพ้ืนดิน และมีทิศพุงออกไปทางดานขางขวาของจักรยาน
4) โมเมนตัมเชิงมุมของลอท้ังสองจะมีทิศขนานกับพ้ืนดิน และมีทิศพุงออกไปทางดานขางซายของจักรยาน
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สภาพสมดุลกล

1. จุดศูนยกลางมวล (Center of Mass ; c.m.)
คือ จุดท่ีเสมือนรวมมวลของวัตถุหรือระบบเอาไวท้ังกอน (ท้ังระบบ) ในท่ีนี้จะพิจารณาจุดศูนยกลางมวล

ของวัตถุเดี่ยว

2. จุดศูนยถวง (Center of Gravity ; c.g.)
คือ จุดท่ีเสมือนรวมน้ําหนักของวัตถุหรือระบบเอาไวท้ังกอน ซ่ึงโดยท่ัวไปในสภาวะปกติ จุดศูนยถวงจะอยู

ณ จุดเดียวกันกับจุดศูนยกลางมวล ยกเวนวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งดวยความเรงมากๆ เชน กรณีจรวดเคลื่อนท่ีออก
ไปนอกโลก เปนตน

3. โมเมนต (Moment ; M
v

)
คือ ความพยายามที่จะทําใหเกิดการหมุนรอบจุดๆ หนึ่งในวัตถุหรือระบบเปนปริมาณเวกเตอร ใชสัญลักษณ

M
v

 แทน มีหนวยเปนนิวตัน ⋅ เมตร (N ⋅ m)

d
v

F
v

จากรูป ออกแรง F
v

 กระทําตอวัตถุ เพ่ือใหเกิดการหมุนรอบจุดๆ หนึ่ง คือ จุด O โดยแนวแรงอยูหางจาก
จุดหมุน O เปนระยะ d

v  จะเกิดโมเมนตของแรง F
v

 รอบจุด O เปน
FM
v

= d
v

 × F
v

FM
v

= dF sin θ ⋅ ê
โดย ê  คือ เวกเตอรหนึ่งหนวยท่ีมีทิศตามโมเมนต FM

v
 และมุม θ = 90° จะไดขนาดโมเมนตเปน      

MF = dF หรือ MF = Fd
เมื่อ M

v
คือ โมเมนตของแรง F

v
 (N ⋅ m)

d
v

คือ เวกเตอรตําแแหนง จากจุดหมุนถึงแนวแรง F
v

 (m)
F
v

คือ แรงท่ีกระทําตอวัตถุ เพ่ือทําใหเกิดการหมุนรอบจุดหมุนท่ีพิจารณา โดยแรง F
v

 จะตองตั้งฉาก
กับ d
v
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สมการเบ้ืองตนเปนสมการหาขนาดของโมเมนต เนือ่งจากโมเมนตเปนปรมิาณเวกเตอร ดงัน้ันจึงตองคาํนึงถึง
ทิศของโมเมนตดวย โดยทิศของโมเมนตสามารถพิจารณาไดดังน้ี

M
v

F
v

rv
O

4. สมดุลตอการหมุน
คือ การท่ีวัตถุหรือระบบไมเกิดการหมุน โดย ΣM

v
 = 0 นักเรียนไดพิจารณาทิศของโมเมนต โดยการ

เปรยีบเทยีบลกัษณะการหมนุของวตัถุเทียบกบัเขม็นาฬกิา และไดโมเมนตอยู 2 ลกัษณะ คือ โมเมนตทวนเขม็นาฬกิา
และโมเมนตตามเข็มนาฬิกา

ถาขนาดของโมเมนตทวนเทากับขนาดของโมเมนตตามจะไดผลรวมของโมเมนตเปนศูนย
 ΣM
v

= 0
Mทวน = Mตาม

หรือกลาวไดวา ขนาดโมเมนตทวน = ขนาดโมเมนตตาม
สภาวะทีผ่ลรวมของโมเมนตของวตัถุหรอืระบบเทากับศนูย เราเรยีกวา “เกดิสมดุลโมเมนต” จุดศูนยกลาง

มวลของวัตถุหรือระบบจะไมเกิดการหมุน รอบจุดๆ หนึ่ง

1F
v

1d
v

2d
v

2F
v

0

จากรปู โมเมนตทวนมทิีศพุงออก (ตัง้ฉาก) จากระนาบของกระดาษ และโมเมนตตามมทิีศพุงเขาไป (ตัง้ฉาก)
ในระนาบของกระดาษ

5. สภาพสมดุลสัมบูรณ
สมดุลสัมบูรณ คือ สภาวะวัตถุหรือระบบสามารถรักษาลักษณะการเคลื่อนท่ีเดิมเอาไวได ซ่ึงมีเงื่อนไขดังน้ี
1. วัตถุหรือระบบมีคา Σ F

v
 = 0

2. วัตถุหรือระบบมีคา ΣM
v

 = 0
ดังนั้นวัตถุหรือระบบจะหยุดนิ่ง จุดศูนยกลางมวลของวัตถุจะไมมีการหมุนรอบจุดใดๆ
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แบบทดสอบ

1. น้ําหนัก 27 N แขวนที่ปลายของคานเบา ยาว L ดังรูป
ระบบเกิดสมดุล  จงหาขนาดแรงตึงเชือก
1) 16 N 2) 21 N
3) 33 N  *4) 45 N

2. นํานํ้าหนัก 68 N แขวนที่ปลายคานเบาสม่ําเสมอ พอดี
ทําใหระบบเกิดสมดุล และกําหนดให tan 42° = 0.90
จงหาแรงดึงในเสนเชือก
1) 45.5 N 2) 50.5 N

 *3) 61.2 N 4) 75.6 N
3. จากรปู คานสม่าํเสมอเบามาก ปลายคานแขวนวตัถุหนกั

46 N ระบบเกดิสมดลุ  จงหาขนาดแรงตงึใน เสนเชือก
1) 26.6 N  *2) 33.7 N
3) 46.0 N 4) 62.8 N

4. คานสม่ําเสมอหนัก 20 N  จงหาขนาดน้ําหนัก W ท่ี
มากที่สุดท่ีพอดีทําใหระบบเกิดสมดุลอยูได
1) 20 N  *2) 30 N
3) 40 N 4) 50 N

5. คานสม่ําเสมอหนัก 50 N ถาวัตถุท่ีแขวนหนัก        
W = 100 N แขวนอยูท่ีระยะ 1 ใน 4 ของคาน   
ระบบเกิดสมดุล  จงหาวาขนาดแรงตึงเชือกท่ีแขวนกับ
เพดานเปนกี่นิวตัน
1) 40 N 2) 60 N
3) 80 N  *4) 100 N

37°

42°

45°

30°

53°

37°

0.8 L
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6. ทรงกลมหนัก W วางน่ิงบนพ้ืนระดับผิวเกลี้ยง มีเชือก
AC ผูกโยงระหวางพ้ืนกับจุดศูนยกลางของลูกกลิ้ง
และมีแรง P กระทําตอลูกกลิ้งในแนวระดับ ดังรูป    
จงหาขนาดของแรงที่พ้ืนกระทําตอวัตถุ

 *1) W + P tan α 2) W + P cos α
3) W + P cot α 4) W + P sin α

7. ทรงกระบอก 2 อันหนักอันละ Q วางอยูบนพ้ืนเอียง
โดยทรงกลมอันลางแตะผนังดิ่งท่ีจุด C  จงหาขนาด
แรงท่ีผนังดิ่งกระทําตอทรงกระบอก ณ ตําแหนง C

1)
3

Q 2) 2
3Q

3) 3
2Q  *4)

3
2Q

8. ลกูบอลหนกั W วางน่ิงอยูบนพ้ืนโตะระดบั พ้ืนไมมแีรง-
เสียดทาน โดยมีเชือกซ่ึงแขวนน้ําหนัก P และ Q ไว
ดังรูป ถารอกทุกตัวสามารถหมุนไดคลอง  จงหาคามุม
α

1) sin-1 






Q
P  *2) cos-1 







Q
P

3) tan-1 






Q
P 4) cot-1 







Q
P

9. จากรูป คานสม่ําเสมอยาว 1 เมตร มีมวล 4 กิโลกรัม
จงหาขนาดของแรงตึงเชือก T เปนก่ีนิวตันคานจึงจะ
เกิดสมดุลในแนวระดับ
1) 10 N  *2) 20 N
3) 30 N 4) 40 N

10. จากรปู คานสม่าํเสมอยาว 1 เมตร คานมมีวล 2 กิโลกรมั
ปลายคานดาน A และ B มีแรงภายนอกกระทําใน
แนวดิ่งดังรูป จงหาวาจุดหมุนท่ีคํ้าคานตองหางจาก
ปลายคานดาน A เปนระยะกี่เซนติเมตร คานจึงจะเกิด
สมดุลในแนวระดับได
1) 10 cm  *2) 20 cm
3) 30 cm 4) 40 cm

α
P

W

C

A

30°

Q
Q

W
P

Q

C
A

B α

A

ลืน่
B

N 100  F1 = N20 F2 =
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11. จากรูป คานสม่ําเสมอ มวล 5 กิโลกรัม ยาว 1 เมตร
ปลาย A ยึดตดิกับกําแพงดวยบานพับลืน่ สวนปลาย B
แขวนกับเชือกเบาในแนวดิง่ และตาํแหนงหางจากปลาย B
20 เซนติเมตร แขวนลูกตุมมวล 20 กิโลกรัม คานเกิด
สมดุลในแนวระดับ จงหาขนาดแรงตึงเชือก T
1) 125 N 2) 150 N
3) 165 N  *4) 185 N

12. จากรูป คานสม่ําเสมอมวล 2 kg ยาว 1 m ปลายคาน
ดาน A และ B แขวนมวล 4 kg และมวล m      
ตามลําดับ ปรากฏวาเสนเชือกท่ีใชแขวนดานกับเพดาน
มีความตึงเชือกเปน 120N จงหาวาเราตองผูกเชือก
หางจากจุดก่ึงกลางคานเปนระยะกี่เซนติเมตร

 *1) 8.3 cm 2) 10.5 cm
3) 12.5 cm 4) 15.5 cm

13. จากรูป คานสม่ําเสมอมวล 2 kg ยาว 1 m แขวน
เชือกเบาท่ีปลาย A และ B มีมวล m แขวนอยูดาน
ใกลกับปลาย A สงผลใหแรงตึงเชือก A และ B มี
ขนาดเปน 60 N และ 40 N ตามลําดับ  จงหาวาวัตถุ
ท่ีแขวนถวงคานมีมวลกี่กิโลกรัม
1) 6 kg  *2) 8 kg
3) 10 kg 4) 12 kg

A

ล่ืน
B

4 kg

1 m
BA

BA
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สมบัติของของเหลว

1. ความหนาแนน (Density ; D or ρ)
ความหนาแนนของสารใด คือ อัตราสวนระหวางมวลตอปริมาตรของสารนั้น ใชสัญลักษณ D หรือ ρ แทน

มหีนวยเปนกิโลกรมัตอลกูบาศกเมตร (kg/m3) หรอืกรมัตอลกูบาศกเซนตเิมตร (g/cm3) จากนิยามของความหนาแนน
จะไดสมการเปน

D ≡ V
m ...(1)

เมื่อ D คือ คาความหนาแนนของวัตถุ (kg/m3, g/cm3)
m คือ มวลของวัตถุ (kg, g)
V คือ ปริมาตรของวัตถุ (m3, cm3)

2. ความดัน (Pressure ; P)
ความดัน คือ อัตราสวนระหวางขนาดแรง (F) ตอพ้ืนท่ี (A) ท่ีแรงกระทําตั้งฉาก เปนปริมาณสเกลาร

ใชสัญลักษณ P แทนความดัน มีหนวยในระบบ SI เปน พาสคัล (Pascal ; Pa) หรือนิวตันตอตารางเมตร (N/m2)
จากนิยามจะไดสมการเปน

P ≡ A
F ...(2)

รูปที่ 1
เมื่อ P คือ ความดัน (Pa) โดย Pa ≡ N/m2

F คือ ขนาดแรงดัน ท่ีกระทําตั้งฉากพ้ืนท่ีท่ีพิจารณาความดัน (N)
A คือ พ้ืนท่ีท่ีแรงดันกระทําตั้งฉาก (m2)

2.1 ความดันในของเหลว (Guage Pressure)
เปนคาความดันท่ีเก่ียวของกับความสูงของของเหลวเหนือจุดท่ีพิจารณา ถาของเหลวมีความหนาแนน

ρ บรรจุในภาชนะทรงกระบอกที่มีพ้ืนท่ีหนาตัด A ตําแหนงท่ีพิจารณาความดันอยูต่ํากวาผิวของเหลวเปน h
ดังรูป

คาความดันบริเวณกนภาชนะอันเนื่องมาจากของเหลว 
พิจารณาไดจาก ขนาดน้ําหนักของของเหลวท่ีกดลงบนพื้นท่ี
กนภาชนะ

Pg = A
F

รูปท่ี 2 แสดงแรงดันน้ําท่ีกระทําตอกนภาชนะ
รูปที่ 2

F
v

F h
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เราไดสมการความดันน้ํากนภาชนะเปน Pg = ρgh ...(3)
เมื่อ Pg คือ ความดันเกจของของเหลว (N/m2)

ρ คือ ความหนาแนนของของเหลว (kg/m2)
g คือ ขนาดความเรงโนมถวงของโลก (m/s2)
h คือ ความลึกของจุดท่ีพิจารณาความดันจากผิวของเหลว (m)

หมายเหตุ จากสมการความดันของของเหลวจะขึ้นอยูกับ
1. ความลึกของของเหลวหรือความสูงของของเหลว ณ ตําแหนงท่ีพิจารณา (h) และ
2. คาความหนาแนนของของเหลว (ρ)

2.2 ความดันบรรยากาศ (Atmospheric Pressure ; Pa)
เราใชกฎของพาสคัลชวยในการพิจารณาคาความดันบรรยากาศ โดยทอริเชลลี เปนคนแรกที่สามารถ

สรางเครื่องปมสุญญากาศไดสําเร็จ และเครื่องมือท่ีเรียกวา “แบรอมิเตอร”
แบรอมิเตอร (Barometer) คือ เครื่องมือวัดคาความดันบรรยากาศ โดยอาศัยกฎของพาสคัล ท่ี

กลาววา “ท่ีระดับเดียวกันของของเหลวชนิดเดียวกันท่ีตอถึงกัน” จะมีความดันเทากัน แบรอมิเตอรมีสวนประกอบ
ดังรูป

h = 760 mm 2 1

รูปที่ 3 แสดงสวนประกอบแบรอมิเตอรปรอทของทอริเชลลี่

จากรปูท่ี 3 นาํหลอดแกวสญุญากาศคว่าํลงในอางท่ีบรรจุปรอท จากกฎของพาสคลั ของเหลวทีร่ะดบัเดยีวกนั
จะตองมีความดันเทากัน ดังนั้นปรอทจึงเคลื่อนเขาไปในหลอดแกวสุญญากาศ ทําใหตําแหนงท่ี 1 (บริเวณผิว
ของปรอทดานนอก) มีความดันเทากับตําแหนงท่ี 2 (บริเวณระดับเดียวกับตําแหนงท่ี 1 แตอยูภายในหลอดแกว)
จะไดวา

P1 = P2 โดย P1 = Pa และ P2 = Pg = ρ(Hg)gh

จะไดวา Pa  =  ρ(Hg)gh = (13.6 × 103)(9.8)(0.76)

Pa = 1.013 × 105 N/m2
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2.3 ความดันเกจ (Guage Pressure)
เปนความดันสวนท่ีเพ่ิมจากความดันบรรยากาศปกติ 1 บรรยากาศ ณ ตําแหนงตางๆ เชน พิจารณา

ความดันท่ีเกิดกับบริเวณกนภาชนะที่บรรจุนํ้า ดังรูป

h

รูปที่ 4

จะได ความดันท่ีกนภาชนะ P = Patm + ρgh

จะได ความดันเกจ Pg = ρgh
2.4 ความดันสัมบูรณ (Absolute Pressure ; P)

ความดันสัมบูรณ คือ ความดันรวมท้ังหมดท่ีพิจารณา ณ จุดใดๆ เราใชสัญลักษณ P แทนความดัน
สัมบูรณ มีหนวยเปน พาสคัล (Pa) หรือนิวตันตอตารางเมตร (N/m2) ตัวอยางเชนความดันสัมบูรณของจุดตางๆ
ในของเหลวทอปลายเปด ดังรูป

h

รูปที่ 5 แสดงการพิจารณาความดันสัมบูรณที่กนภาชนะ

จากรูปท่ี 5 ของเหลวความหนาแนน ρ บรรจุในภาชนะปลายเปด ท่ีบริเวณระดับน้ําทะเล ระดับของเหลว
สูง h ความดันสัมบูรณท่ีกนภาชนะเทากับ P = Pa + ρgh

แมนอมิเตอร (Manometer) คือ เครื่องมือวัดความดันของของเหลว โดยอาศัยกฎของพาสคัลท่ีกลาววา
“ท่ีระดับเดียวกันของของเหลวชนิดเดียวกันท่ีตอถึงกัน จะมีคาความดันเทากัน” แมนอมิเตอรมีสวนประกอบดังรูป

ความดันบบรรยากาศ ความดันเกจ
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2h

สายยาง

ของเหลว ความหนาแนน ρ2

น้ํา ความหนาแนน ρ1
(บรรจุในหลอดแกวรูปตัวยู)

1h

รูปที่ 6 แสดงสวนประกอบของแมนอมิเตอร

ρ1h1 = ρ2h2 ...(4)

3. กฎของพาสคัล (Pascal’s Law)
Blaise Pascal (พ.ศ. 2166-2205) นักคณิตศาสตรและนักฟสิกสชาวฝรั่งเศส ไดตั้งกฎท่ีเก่ียวของกับ

ความดันของของเหลวขึ้น ดังน้ี
1. “ที่ระดับเดียวกันของของเหลวชนิดเดียวกันที่ตอถึงกันจะมีความดันเทากัน”

กฎขอนี้นําไปสูการประดิษฐเครื่องวัดความดันอากาศ แบรอมิเตอร, แมนอมิเตอร ซ่ีงไดกลาวไปแลว
ตั้งแตตอนตนในการศึกษาความดันบรรยากาศ สวนกฎเก่ียวกับความดันอีกขอหนึ่งกลาววา

2. “เม่ือเพิ่มความดันใหกับของเหลว ณ ตําแหนงใดๆ ในของเหลวอยูนิ่งในภาชนะปด ความดันสวน
ที่เพิ่มข้ึนจะถายทอดไปทุกๆ ตําแหนงในของเหลวนั้น”

กฎขอนี้ของพาสคัลนําไปสูการประดิษฐเครื่องอัดไฮดรอลิก ซ่ึงเปนเครื่องผอนแรงไดมากๆ เราอธิบาย
ไดดังน้ี

1h

2h

F ลูกสูบพื้นที่ A

A
F  Pเพ่ิม =

รูปที่ 7 แสดงการเพิ่มความดันใหกับของเหลวในภาชนะปด
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3A

3F

3W

2A1A

1F

2F

2W

รูปที่ 8 แสดงการถายทอดความดันสวนที่เพิ่มข้ึนในของเหลวอยูนิ่งในภาชนะปด

จากรูปจะไดวา Pสวนที่เพ่ิมขึ้น =
1
1

A
F   =  

2
2

A
W   =  

3
3

A
W

เครื่องอัดไฮดรอลิก เปนเครื่องผอนแรงไดทีละมากๆ เราใชประโยชนเครื่องผอนแรงชนิดนี้บอยๆ เชน
แมแรงยกรถยนต เปนตน ดังรูป

W

A

F

a

F′

รูปที่ 9 แสดงเครื่องอัดไฮดรอลิก

จากรปูท่ี 9 เปนทรงกระบอกเลก็และใหญตอถงึกันบรรจขุองเหลวอยูนิง่ ทรงกระบอกเลก็มพ้ืีนท่ีหนาตดั a
และทรงกระบอกใหญมพ้ืีนท่ีหนาตดั A ตามลาํดบั เมือ่ออกแรง F กดลกูสบูดานเลก็ จะทําใหความดนัสวนท่ีเพ่ิมขึน้
เปน P = a

F  จากกฎของพาสคัล ความดันของของเหลวสวนท่ีเพ่ิมขึ้น (ทางดานทรงกระบอกเล็ก) จะถายทอดไป

ยังทรงกระบอกใหญทางขวามือเทากันเปน P = A
F′  โดย F = W ดังน้ันจะไดวา ความดันสวนท่ีเพ่ิมขึ้นดานขวา

P = A
W   จากกฎของพาสคัล

a
F = A

W ...(5)

เมื่อ F คือ ขนาดแรงท่ีกดลงดานลูกสูบเล็ก (N)
a คือ พ้ืนท่ีหนาตัดลูกสูบเล็ก (m2)
W คือ ขนาดของน้ําหนักวัตถุท่ีลูกสูบใหญ (N)
A คือ พ้ืนท่ีหนาตัดลูกสูบใหญ (m2)
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4. หลักการของอารคิมีดิส (Archimedes’s Principle)
ประมาณ 287 ถึง 212 ปกอนคริสตศักราช กษัตริยฮีโร แหงอาณาจักรไซคารูส ตองการทราบวามงกุฎท่ี

พระองคใหชางทองทําขึ้นเปนทองคําบริสุทธ์ิหรือไม โดยสั่งใหอารคิมีดิส ซ่ึงเปนนักปราชญในสมัยนั้นตรวจสอบ
และมีเงื่อนไขวาตองไมทําใหมุงกฎเปลี่ยนรูป อารคิมีดีสไดคนพบวิธีการอันวิเศษโดยบังเอิญ ขณะที่ลงอางอาบน้ํา
(แบบโบราณ) เขาสงัเกตเหน็วาน้าํลนออกจากอางขณะท่ีรางกายของเขาจมน้าํ และรางกายของเขามนี้าํหนกัเบาลง
อารคิมดีสิไดตัง้เปนหลกัการไวดงันี ้“วัตถทุีจ่มหรอืลอยในของเหลวจะถกูแรงลอยตวัพยงุวัตถไุว โดยแรงลอยตวั
มีคาเทากับขนาดน้ําหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่”เราสามารถพิจารณาแรงลอยตัวไดดังรูป

1V
2V

BFW

รูปที่ 10

จากรูปท่ี 10 กําหนดใหวัตถุลอยอยูในของเหลว ซ่ึงมีความหนาแนนคงท่ี ρ และมีปริมาตร V
FB = mgของของเหลวสวนที่ถูกแทนที ่ =  ρgV
FB = ρgV ...(6)

เมื่อ FB คือ ขนาดแรงลอยตัว ซ่ึงจากรูปเปนแรงดันลัพธของของเหลวที่กระทําตอวัตถุในแนวดิ่ง (มีทิศขึ้น
ในแนวดิ่ง) (N)

ρ คือ ความหนาแนนของของเหลว (kg/m3)
V คือ ปริมาตรของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนท่ี (m3)

ดังนั้น ρV คือ มวลของของเหลวสวนท่ีถูกวัตถุแทนท่ี (kg) จากสมการ (e) เราสรุปไดวา
4.1 กรณีวัตถุลอย

กําหนดใหวัตถุมวล m มีความหนาแนน ρ1 มีปริมาตร V ลอยในของเหลวที่มีความหนาแนนคงท่ี ρ2
โดยปริมาตรสวนท่ีจมของวัตถุในของเหลวเปน V2 และปริมาตรสวนท่ีโผลของวัตถุเปน V1 ดังรูป

1V
2V

BFW

รูปที่ 11
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จากรูปท่ี 11 วัตถุลอยนิ่งในของเหลว จะเกิดสมดุลของแรงในแนวดิ่งเปนสาเหตุของการลอยตัวได
คือ ขนาดแรงลอยตัว เทากับขนาดนํ้าหนักของวัตถุลอยในของเหลว

ΣFy = 0
ขนาด W = FB ...(7)

mg = ρ2V2g
m = ρ2V2

และ ρ1V = ρ2V2 ...(8)
จากสมการที่ 8 เน่ืองจากปริมาตรท้ังกอนของวัตถุ V มากกวาปริมาตรสวนท่ีจม V2
ดังน้ันความหนาแนนของวัตถุ ρ1 มีคานอยกวาความหนาแนนของของเหลว ρ2 เสมอ (เรามักพูดวา

วัตถุลอยน้ําไดเพราะความหนาแนนวัตถุนอยกวานํ้า ซ่ึงมันเปนเพียงขอสังเกต แตไมใชสาเหตุของการลอยตัว
สาเหตุท่ีแทจริง คือ ขนาดแรงลอยตัวมีขนาดเทากับน้ําหนักของวัตถ ุ(ท่ีลอยน้ํา) เปนไปตามสมการท่ี 7 กฎขอท่ี
1 ของนิวตัน)

แรงกด (ที่ทําใหวัตถุสวนที่โผลจมไดทั้งกอนพอดี) ถาเราตองการกดวัตถุใหสวนท่ีโผลจมไดท้ังหมดพอดี
แรงท่ีเรากดจะตองมีขนาดเทากับขนาดแรงลอยตัวท่ีเพ่ิมขึ้นเนื่องจากปริมาตรของวัตถุจมเพ่ิม

ตอนแรก ตอมา

1V กดF

เพ่ิมBF

รูปที่ 12 (a) รูปที่ 12 (b)

จะได
F = FB
F = ρ2gV1 ...(9)

เมื่อ F คือ ขนาดแรงกด (N)
ρ2 คือ ความหนาแนนของของเหลว (kg/m3)
g คือ ขนาดความเรงโนมถวงของโลกบริเวณนั้น (m/s2)
V1 คือ ปริมาตรของวัตถุสวนท่ีจมเพ่ิม(จากการกด) (m3)
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การพิจารณาน้ําหนักของสินคา (ในเรือ)

จากการพิจารณาแรงกดใหสวนท่ีโผลของวัตถุ (เหนือ
ผิวของของเหลว)  จมเพ่ิมในของเหลวเราสามารถใช
หลักการน้ีสามารถอธิบายการหามวลของสินคาท่ีอยู
ในเรือสินคาได ดังน้ี

รูปที่ 13

กําหนดใหตอนแรก เรือท่ียังไมไดบรรทุกสินคา(เรือเปลา) มีปริมาตรสวนท่ีจมในน้ําเปน V โดยน้ํามีความ-
หนาแนนเปน ρ ตอมานําสินคาบรรทุกลงเรือ ทําใหเรือมีปริมาตรสวนท่ีจมเพ่ิมในน้ําเปน ∆V

แรงท่ีกดใหเรือจมเพ่ิมในน้ําก็คือ นํ้าหนักของสินคาน่ันเอง และน้ําหนักของสินคาจะมีขนาดเทากับขนาด
ของแรงลอยตัวสวนท่ีเพ่ิมขึ้น (ท่ีกระทําตอเรือ) เราจะไดวา

W = ρ ⋅ ∆V ⋅ g
mg = ρ ⋅ ∆V ⋅ g
m = ρ ⋅ ∆V ...(10)

เมื่อ m คือ มวลของสินคาท่ีบรรทุกในเรือ (kg)
ρ คือ ความหนาแนนของน้ํา (kg/m3)
∆V คือ ปริมาตรสวนท่ีจมเพ่ิมของเรือ ขณะที่บรรทุกสินคา (m3)

4.2 กรณีวัตถุจม
 กําหนดใหวัตถุมวล m มีความหนาแนน ρ1 มีปริมาตร V จมท้ังกอนในของเหลวที่มีความหนาแนน

คงท่ี ρ2 ดังรูป

BF
W

N

รูปที่ 14
จากรูป W คือ นํ้าหนักของวัตถุท่ีช่ังไดในอากาศ B คือ แรงลอยตัวท่ีของเหลวพยุงวัตถุ และ N คือ

แรงปฏิกิริยาตั้งฉากท่ีกนภาชนะกระทําตอวัตถุ (ซ่ึงแรงน้ีจะมีขนาดเทากับน้ําหนักของวัตถุท่ีช่ังไดในของเหลว) เรา
พิจารณาไดวา วัตถุหยุดน่ิงท่ีกนภาชนะ เกิดสมดุลของแรงในแนวดิ่งท่ีกระทําตอวัตถุ ดังน้ี

ΣFy = 0
ขนาดแรง N + B = W

N = W - B ...(11)
จะเห็นวานํ้าหนักของวัตถุท่ีช่ังไดในของเหลวมีคานอยกวานํ้าหนักของวัตถุในอากาศเสมอ

BF
mg

∆V
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4.3 พิจารณาการชั่งวัตถุบางแบบ
4.3.1 ตาชั่งสปริง ชั่งวัตถุในของเหลว

T = W - B ...(12)
เมื่อ T คือ นํ้าหนักของวัตถุท่ีตาช่ังสปริงอานไดในของเหลว (N)

  W คือ นํ้าหนักของวัตถุท่ีช่ังไดในอากาศ (N)
 B คือ แรงลอยตัวท่ีของเหลวพยุงวัตถุ (N)

จะเห็นวานํ้าหนักของวัตถุท่ีช่ังไดในของเหลวมีคานอยกวานํ้าหนัก
ของวัตถุในอากาศเสมอ

รูปที่ 15
4.3.2 การทดลองตรวจสอบกฎของอารคิมิดีส

จากรูป กําหนดใหนําวัตถุหนัก W1 ไปช่ังนํ้าหนักในของเหลวซึ่งหนัก
W2 โดยของเหลวบรรจุในภาชนะหนัก W3 ใชตาช่ังสปริงอานคา T
เราพิจารณาไดวาวัตถุหยุดน่ิง เกิดสมดุลของแรงในแนวดิ่งท่ีกระทํา
ตอวัตถุ ดังน้ัน
พิจารณาตาช่ังสปริงตัวลาง
ดังน้ัน N = W2 + W3 + FB ...(13)
เมื่อ N คือ ขนาดน้ําหนักท่ีตาช่ังตัวลางอานได (N)

รูปที่ 16

จากการทดลอง
1. ตอนแรก ยังไมหยอนวัตถุลูกตุมลงในน้ํา ตาช่ังตัวลางจะอานคานํ้าหนักของน้ําและภาชนะ
2. ตอมา หยอนวัตถุลูกตุมลงในน้ํา (นํ้าไมลนจากภาชนะ) ตาช่ังตัวลางจะอานคาเพ่ิมขึ้น โดยคาตาช่ัง

อานเพ่ิมขึ้น มีขนาดเทากับแรงลอยตัว
3. เราสามารถคาํนวณหาคานํ้าหนกัสวนท่ีอานไดเพ่ิมขึน้ของตาช่ังตวัลาง จากการพิจารณาปรมิาตรของน้าํ

สวนท่ีเพ่ิมขึ้น จากสูตรแรงลอยตัว FB = ρVg
เมื่อ F คือ ขนาดแรงลอยตัว = นํ้าหนักสวนท่ีอานไดเพ่ิมขึ้นของตาช่ังตัวลาง (N)

ρ คือ ความหนาแนนของน้ํา (kg/m3)
V คือ ปริมาตรของน้ําสวนท่ีเพ่ิมขึ้น (จากการจมของวัตถุลูกตุม) (m3)
g คือ ขนาดความเรงโนมถวงของโลกบริเวณนั้น (m/s2)
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กลศาสตรของไหล
ในการศึกษากลศาสตรของไหลเราจําเปนท่ีจะตองจินตนาการของไหล ใหมีคุณสมบัติในอุดมคติ เพ่ือทําให

งายตอการศึกษา ดังน้ี
1. ไมมีความหนืดของไหล
2. มีอัตราการไหลท่ีสม่ําเสมอ
3. ไมสามารถอัดตัวในขณะไหล (มีความหนาแนนคงท่ี)
4. ขณะไหลจะไมมีการหมุนอลวน

สมการแบรนูลลี (Bernoulli’s Equation)
สมการแบรนูลลีเปนความสัมพันธเบ้ืองตนของกลศาสตรของของไหลซึ่งจะหาไดโดยงายจากทฤษฎีบทของ

งานและพลังงาน ดังสมการ จะไดวา
P + 2

1 ρv2 + ρgh = คงท่ี ...(14)

สมการท่ี 14 เราเรียกวา “สมการแบรนูลลี” ซ่ึงแดเนียล แบรนูลลีนักวิทยาศาสตรชาวสวิส ไดเสนอไว
เมื่อป ค.ศ. 1738 สมการน้ีใชไดเฉพาะการไหลแบบสม่ําเสมอ ไมหมุน ไมมีความหนืด และอัดไมได 

การประยุกตใชสมการของแบรนูลลี เชน การอธิบายแรงยกตัวของเครื่องบิน จากรูป เครื่องบินมวล M
เคลื่อนท่ีในแนวระดับ ดวยความเร็ว v คาหนึ่ง พิจารณาท่ีสวนปกของเครื่องบิน จะเห็นวาสวนลางมีลักษณะออก
แบนราบ สวนบนของปกมีลักษณะโคง

1

2

รูปที่ 17

เมือ่เครือ่งบนิเคลือ่นที ่กระแสอากาศทีไ่หลผานปกสวนบนและสวนลางจะใชเวลาเทากัน (ในการไหลผานปก)
ท้ังสองสวน แตสวนโคงของปกดานบนทําใหระยะทางการไหลผานของกระแสอากาศมากกวาดานลาง แสดงวา
อัตราเร็วของกระแสอากาศไหลผานปกดานบน (v1) จะมากกวาอัตราเร็วของกระแสอากาศที่ไหลผานปกดานลาง
(v2)
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พิจารณาไดจากสมการจากรูปเปนภาพจําลองการไหลของน้ําในทอท่ีมีขนาดแตกตางกัน
1. ทอใหญ น้ําจะไหลชา ความดันน้ําจะสูง ทําใหดันน้ําขึ้นไปในหลอดไดสูงกวา
2. ทอเล็ก น้ําจะไหลเร็ว ความดันน้ําจะต่ํา ทําใหดันน้ําขึ้นไปในหลอดไดต่ํากวา

มากh

นอยh
มากvนอยv

รูปที่ 18
จากกฎของแบรนูลลี เราสรุปไดวา
1. กระแสอากาศเคลื่อนท่ีเร็ว ความดันอากาศต่ํา
2. กระแสอากาศเคลื่อนท่ีชา ความดันอากาศสูง
กรณี ของเหลวในอุดมคติรั่วดานขางถัง จะไดสูตรคํานวณเปน

1. v = 2gy
2. Sx = 2 h  y ⋅h

y

h
v

xS
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แบบทดสอบ

1. วัตถุรูปทรงกระบอกตันอันหนึ่งมีความหนาแนน 800
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร มีพ้ืนท่ีหนาตัด 40 ตาราง-
เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร เมื่อนําไปหยอนลงในน้ํา
ท่ีมีความหนาแนน 1000 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
จงหาวาสวนท่ีโผลเหนือน้ําของวัตถุ สูงก่ีเซนติเมตร

1) 1 cm  *2) 2 cm 3) 3 cm 4) 4 cm
2. จากรูป ตอนแรกวัตถุจมลงในน้ํา คิดปริมาตรท่ีจมเปน

2 ลิตร ตอมานําวัตถุมวลวางบนวัตถุ ปรากฏวา
ปริมาตรสวนท่ีจมเปน 2.5 ลิตร จงหาวามวลวัตถุท่ีนํา
มาวางเพ่ิมเปนกี่กิโลกรัม
1) 0.25 kg  *2) 0.5 kg
3) 1.0 kg 4) 1.5 kg

3.

10 cm

ตอนแรก ตอมา
จากการทดลองหาขนาดแรงลอยตัว ตอนแรกนําภาชนะมวล 0.1 kg บรรจุน้ํา 2 ลิตร ไปช่ัง แลวอานคา
น้ําหนักท่ีช่ังได ตอมานําวัตถุรูปทรงกระบอกที่มีพ้ืนท่ีหนาตัด 20 cm2 และสูง 20 cm หยอนลงในน้ํา โดย
วัตถุจมลงไป 10 cm จงหาวาแรงลอยตัวท่ีกระทําตอวัตถุมีขนาดเปนกี่นิวตัน

 *1) 1 N 2) 2 N 3) 3 N 4) 4 N
4. จากโจทยขอท่ี 3 ตอนหลังตาชั่งจะอานคาก่ีนิวตัน

1) 20 N 2) 21 N 3) 22 N  *4) 23 N

y = ? cm
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5.
∆y = ? cm

น้ําทะเล น้ําจืด

นําวัตถุรูปทรงกระบอกตันสูง 10 เซนติเมตร ท่ีมีความหนาแนน 820 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร หยอนลงใน
แนวดิ่ง ตอนแรกหยอนลงไปในน้ําจืดท่ีมีความหนาแนน 1000 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตอมาหยอนลงไปใน
น้ําทะเลที่มีความหนาแนน 1025 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร  จงหาวาสวนท่ีลอยของวัตถุทรงกระบอก
ตอนแรกและตอนหลังสูงตางกันกี่เซนติเมตร

 *1) 0.2 cm 2) 0.3 cm 3) 0.4 cm 4) 0.5 cm
6. จากรูป ภาชนะมวล 200 g บรรจุน้ํา 2 ลิตร เต็ม

ภาชนะ นําวัตถุ 2 kg แขวนกับตาชั่งสปริง แลวนําไป
หยอนลงในน้ํา ปรากฏวาวัตถุจมน้ําและน้ําลนออกจาก
ภาชนะ 500 ลูกบาศกเซนติเมตร  จงหาวาตาช่ังสปริง
ตัวบนอานคาไดก่ีนิวตัน
1) 5 N 2) 10 N

 *3) 15 N 4) 20 N

7. จากโจทยขอท่ี 6  จงหาวาตาช่ังตัวลางอานคาไดก่ีนิวตัน
1) 15 N  *2) 22 N 3) 28 N 4) 32 N

8. จากรูป วัตถุมวล 3.7 kg รูปทรงกระบอกมีความหนา-
แนน 1850 kg/m3 ผูกเชือกเสนเล็กๆ และเบา หยอน
ลงในของเหลว 2 ชนิด ท่ีมีความหนาแนน 800 และ
1000 kg/m3 ขณะที่วัตถุวัตถุใหจมลงของเหลวดาน-
ลางเปน 75 % ของปริมาตรท้ังกอน แรงตึงเชือกจะมี
ขนาดเปนกี่นิวตัน

1) 12 N  *2) 18 N 3) 21 N 4) 24 N
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9. จากรูป วัตถุมวล m มีความหนาแนน 2000 kg/m3

แขวนกับตาชั่งสปริง ดวยเชือดเบาเสนเล็กๆ จากน้ัน
หยอนวัตถุลงในกระปองท่ีบรรจุนํ้าเต็ม ปรากฏวานํ้าลน
ออกมา 400 CC. จงหาวาขนาดแรงลอยตัวท่ีของเหลว
กระทําตอวัตถุเปนก่ีนิวตัน
1) 1 N 2) 2 N
3) 3 N  *4) 4 N

10. จากโจทยขอท่ี 9  จงหาวาตาช่ังสปริงจะอานน้ําหนักวัตถุไดก่ีนิวตัน
1) 1 N 2) 2 N 3) 4 N  *4) 4 N

11. จากรูปตอนแรกนําเชือกเสนเล็กๆ ผูกติดกับบอลลูน
(บรรจุแกสฮีเลียม) ท่ีมวลนอยๆ แลวตรึงกับกนภาชนะ
ท่ีบรรจุนํ้า 4°C ปริมาตรน้ําอานจากขีดภาชนะไดเปน
40 ลิตร และแรงดึงเชือกมีขนาดเปน 100 นิวตัน   ตอ
มาเชือกขาดทําใหบอลลนูลอยขึน้ไปในอากาศ  จงหาวา
ปริมาตรของน้ําจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอานคาจากขีด
ภาชนะเหลือประมาณกี่ลิตร
1) เพ่ิมขึ้นเปน 50 ลิตร  *2) ลดลงเหลือ 30 ลิตร
3) เพ่ิมขึ้นเปน 70 ลิตร 4) ลดลงเหลือ 39 ลิตร

12. ทอวางตัวในแนวระดับ ทอใหญมีพ้ืนท่ีหนาตัดเปน 4 เทาของทอเลก็ ภายในทอมแีกสในอดุมคตคิวามหนาแนน
0.1 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ไหลจากทอใหญไปทางทอเล็ก ทําใหนํ้าในหลอดแกวรูปตัวยู มีระดับตางกัน    
3 เซนติเมตร ดังรูป จงหาอัตราเร็วของแกสในทอใหญเปนก่ีเมตรตอวินาที กําหนดใหความหนาแนนของน้ํา
เทากับ 1000 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร

3 cm

แกสในอดุมคติ

g

1) 10 m/s  *2) 20 m/s 3) 30 m/s 4) 40 m/s

h
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ความรอน (HEAT)

1. ความรอน (Heat)
ความรอน คือ พลังงานรูปหนึ่ง สามารถเปลี่ยนรูปมาจากพลังงานรูปอื่นได และพลังงานความรอนสามารถ

เปลี่ยนรูปไปเปนพลังงานรูปอื่นไดเชนกัน เราใชสัญลักษณ Q แทนปริมาณความรอน มีหนวยในระบบ SI เปน    
จูล (J) ตอนแรกของการศึกษาเรื่องความรอน นักวิทยาศาสตรคิดวาความรอนเปนของไหลชนิดหนึ่ง ซ่ึงจะไหลจาก
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง ไปสูบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา และใหของไหลนี้วา “แคลอริก ; Caloric” และมีหนวยเปน
แคลอรี (Calory ; Cal)

ตอมา เราทราบวาปริมาณความรอน 1 แคลอรี เทากับ 4.185 จูล

2. อุณหภูมิ (Tempereture)
อุณหภูมิ คือ ระดับของความรอน ใชบอกความรูสึกรอน-เย็นของสาร เปนปริมาณสเกลารใชสัญลักษณ T

หรือ t แทนอุณหภูมิ มีหนวยในระบบ SI เปนเคลวิน (Kevin ; K) และอุณหภูมิยังนิยมใชหนวยตางๆ คือ      
องศาเซลเซียส (°C) องศาฟาเรนไฮด (°F) องศาโรเมอร (°R) โดยมีความสัมพันธระหวางหนวยเปน

100 100 180 80

373 100 212 80

273 0 32 0

K °C °F °R

จุดเดือดนํ้าท่ี 100°C

จุดเยือกแข็งนํ้าท่ี 0°C

รูปที่ 1

คาอุณหภูมิท่ีอานได - จุดเยือกแข็งของน้ํา
จุดเดือดของน้ํา - จุดเยือกแข็งของน้ํา

= 0100
0C

-
- = 273  373

273 K 
-

-

= 32212
32F

-
- = 0 80

0 R 
-
-



วิทยาศาสตร ฟสิกส (128)______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

3. ผลของความรอนที่มีตอสสาร
ในท่ีน้ีเราจะพิจารณาผลของความรอนท่ีมีตอสารในแงอุณหภูมิและสถานะของสาร เมื่อสสารไดรับพลังงาน

ความรอนจะเกิดผลดังน้ี
1. ขณะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง สถานะของสารจะไมเปลี่ยนแปลง
2. ขณะสถานะของสารจะเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิไมเปลี่ยนแปลง
การท่ีสสารมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสถานะ เกิดเน่ืองจากสสารตางๆ มีความสามารถในการรับ

พลงังานความรอนเขาไปในตวัของสสารเอง ความสามารถในการรบัพลงังานความรอนของสสารเราเรยีกวา “ความจ”ุ
ซ่ึงนักวทิยาศาสตรสรางปรมิาณทางฟสกิสท่ีเก่ียวกับความสามารถในการรบัปรมิาณความรอนของสสาร เพ่ือศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของสสารเนื่องจากความรอนขึ้นมา 4 ปริมาณดังน้ี

3.1 ความรอนแฝง (Latent Heat ; L)
คือ ปริมาณความรอนท่ีพอดีทําใหวัตถุมวลทั้งกอน (มวลเทาใดก็ได) สามารถเปลี่ยนสถานะไดท้ังหมด

โดยอุณหภูมิไมเปลี่ยน ใชสัญลักษณ L แทน มีหนวยเปน J หรือ cal
(เน่ืองจากไมจํากัดปรมิาณมวลของสสารในการพจิารณา ดงัน้ันความรอนแฝงจําเพาะไมเปนคาคงท่ีของสสาร)
จากนิยามจะไดสูตรเปน

   Q L = Q (J หรือ cal)

 มวลเทาใดก็ได
3.2 ความรอนแฝงจําเพาะ (Specific Latent Heat ; L)

คือ ปริมาณความรอนท่ีพอดีทําใหวัตถุมวลหนึ่งหนวย (มวลในหนวย kg หรือ g ก็ได) สามารถเปล่ียน
สถานะไดท้ังหมดโดยอุณหภูมิไมเปลี่ยน ใชสัญลักษณ L แทน มีหนวยเปน J/kg หรือ cal/g (เน่ืองจากจํากัด
ปริมาณมวลสารในการพิจารณา ดังน้ันความรอนแฝงจําเพาะเปนคาคงท่ีของสสาร)

จากนิยามจะไดสูตรเปน

  

  Q   L = m
Q

มวล 1 หนวย (1 kg หรือ 1 g) และจะไดสูตรความรอนเปน
Q = mL J/kg หรือ cal/g

ปริมาณความรอนแฝงจําเพาะของสารที่ควรจําเพ่ือการคํานวณ คือ
1. ความรอนแฝงจําเพาะของน้ําแข็ง Lน้ําแข็ง = 80 cal/g = 3.36 × 105 J/kg
2. ความรอนแฝงจําเพาะของไอน้ํา Lไอน้ํา = 540 cal/g = 22.68 × 105 J/kg
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3.3 ความจุความรอน (Heat Capacity ; C)
คือ ปริมาณความรอนท่ีพอดีทําใหวัตถุมวลทั้งกอน (มวลเทาใดก็ได) สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิไปหนึ่ง

หนวย (ในหนวย K หรือ C°) โดยสถานะไมเปลี่ยน ใชสัญลักษณ C แทนความจุความรอน มีหนวยเปน J/K หรือ
cal/C° (เน่ืองจากไมจํากัดมวลของสารในการพิจารณา ดังน้ันความรอนแฝงไมเปนคาคงท่ีของสสาร)

จากนิยามจะไดสูตรเปน

  

 Q     C = T
Q
∆

เมื่อ C คือ ความจุความรอน (J/K หรือ cal/C°)
 Q คือ ความรอนท่ีวัตถุท้ังกอนไดรับ (cal)
 ∆T คือ อุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงของวัตถุ (K หรือ C°)

และจะไดสูตรความรอนเปน
Q = C ⋅ ∆T J/kg หรือ cal/g

3.4 ความจุความรอนจําเพาะ (Specsific Heat Capacity ; c)
คือ ปริมาณความรอนท่ีพอดีทําใหวัตถุมวล m หนึ่งหนวย (มวลในหนวย kg หรือ g ก็ได) สามารถ

เปลีย่นอณุหภมูไิปหนึง่หนวย (ในหนวย K หรอื C°) โดยสถานะไมเปลีย่น ใชสญัลกัษณ c แทน มหีนวยเปน J/kg ⋅ K
หรือ cal/g ⋅ C° (เน่ืองจากจํากัดมวลของสารในการพิจารณา ดังน้ันความรอนแฝงจําเพาะเปนคาคงท่ีของสสาร)

จากนิยามจะไดสูตรเปน

  

 Q     C = Tm
Q
∆

เมื่อ C คือ ความจุความรอน (J/kg ⋅ K หรือ cal/g ⋅ C°)
 Q คือ ความรอนท่ีวัตถุท้ังกอนไดรับ (cal)
 ∆T คือ อุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงของวัตถุ (K หรือ C°)

และจะไดสูตรความรอนเปน
Q = mc ⋅ ∆T (J หรือ cal)

ปริมาณความจุความรอนจําเพาะของสารที่ควรจําเพ่ือการคํานวณ คือ
1. ความจุความรอนจําเพาะของน้ําแข็ง Lน้ํา = 1 cal/g = 4200 J/kg ⋅ K
2. ความจุความรอนจําเพาะของไอน้ํา Lไอน้ํา = 1980 cal/g = 83.16 × 105 J/kg
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ตัวอยางการพิจารณา การเปลี่ยนของสารเมื่อไดรับความรอน
กําหนดใหนํ้าแข็งมวล m kg อุณหภูมิ -10๐C ไดรับความรอนอยางสม่ําเสมอ (อัตราการไดรับพลังงาน

ความรอนสม่ําเสมอ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดังน้ี

10°C

รวมQ 1Q 2Q 3Q 4Q

0°C 0°C 100°C
100°C

รูปที่ 2

จากรูป เปนขั้นตอนการรับพลังงานความรอน
∑Q = mcice∆T1 + mlice + mcwater∆T2 + mlwater   

พิจารณาไดจากกราฟความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ T (๐C) และชวงเวลา t (s)

100

0

T (°C)

t (s)22 mL  Q =

111 Tmc Q ∆=

333 TmcQ ∆=

44 mLQ = 555 TmcQ ∆=

รูปที่ 3
4. การถายเทความรอน

1. ความรอนจะถายเทจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาไปสูบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา
2. ความรอนจะหยุดถายเทเมื่ออุณหภูมิใหมของท้ังสองบริเวณ (เรียกวา “อุณหภูมิผสม” (Tผสม) ของสาร)

ท้ังสองบริเวณเทากัน โดยปริมาณความรอนท้ังสองบริเวณอาจจะเทากันหรือไมก็ได
3. หลังจากหยุดถายเทความรอน (ใหมๆ) เรียกวาเกิดสภาวะ “สมดุลความรอน” เราอุปมา-อุปมัย   

การถายเทความรอนระหวางวตัถุ 2 ช้ินท่ีมอีณุหภมูติางกันกบัการถายเทน้าํระหวาง 2 ภาชนะ โดยอปุมา-อปุมยัวา
1. ปริมาณน้ําในภาชนะ เปรียบเหมือนกับปริมาณความรอน
2. ระดับความสูงของน้ําในภาชนะ เปรียบเหมือนกับอุณหภูมิ
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Q

ระดับนํ้าใหม (นํ้าจะหยุดถายเท)
≅ อุณหภูมิใหมของวัตถุท้ังสองบริเวณ

ระดับนํ้าสูง    อุณหภูมิสูง
 (แตปริมาณนํ้านอยกวา)

≅ ระดับนํ้าตํ่า    อุณหภูมิตํ่า
 (แตปริมาณนํ้ามากกวา)

≅

รูปที่ 4  แสดงการถายเทปริมาณน้ําจากระดับน้ําสูงไปยังระดับน้ําตํ่ากวา

จากรูป นํ้าจะถายเทจากภาชนะที่มีระดับน้ําสูงกวา ไปยังภาชนะที่มีระดับน้ําต่ํากวา (โดยจะสังเกตเห็นวา
ภาชนะที่มีระดับน้ําสูงกวาอาจจะมีปริมาณน้ํานอยกวา ภาชนะที่มีระดับน้ําต่ํากวา นํ้าจะหยุดถายเท เมื่อระดับน้ํา
ใหมท้ัง 2 ภาชนะเทากัน (โดยที่ปริมาณน้ําท้ัง 2 ภาชนะหลังจากหยุดถายเทอาจจะเทากันหรือไมก็ได)
เปรียบเทียบเหมือนกับ

Q

อุณหภูมิตํ่า      ระดับนํ้าตํ่า≅

(แตปริมาณความรอนอาจจะมากกวา)
อุณหภูมิสูง     ระดับนํ้าสูง≅

(แตปริมาณความรอนอาจจะนอยกวา)

รูปที่ 5 แสดงการถายเทปริมาณน้ําจากระดับน้ําสูงไปยังระดับน้ําตํ่ากวา

จากรูป เม่ือนําวัตถุที่มีอุณหภูมิแตกตางกันมาสัมผัสกัน จะไดวา
ความรอนจะถายเทจาก วตัถุท่ีมอีณุหภมูสิงู (อาจจะมปีรมิาณความรอนนอยกวา) ไปยงัวตัถุท่ีมอีณุหภมูติ่าํกวา

(แตอาจจะมีปริมาณความรอนมากกวา) ความรอนจะหยุดถายเท เมื่อระดับความรอนใหม (อุณหภูมิใหม) ของท้ัง 2
บริเวณเทากัน (โดยที่ปริมาณความรอนของทั้ง 2 บริเวณหลังจากหยุดถายเทอาจจะเทากันหรือไมก็ได)
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แบบทดสอบ

1. อุณหภูมิครึ่งหนึ่งของ 0°C เปนกี่เคลวิน
1) -0.05 K 2) 116.57 K

 *3) 136.57 K 4) ไมมีคําตอบ
2. อุณหภูมิในหนวย °C และ °F ท่ีอานคาไดตัวเลขเทากันคืออุณหภูมิใด

1) -10 2) -20
3) -30  *4) -40

3. ขอใดกลาวไดถกูตองเก่ียวกบัการเกดิสมดลุความรอนระหวางวตัถุ 2 ช้ินท่ีมอีณุหภมูติางกันแลวนํามาสมัผัสกัน
 *1) ความรอนถายเทจากวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงไปสูวัตถุท่ีมีอุณหภูมิต่ําเสมอ
2) ความรอนถายเทจากวัตถุท่ีมีปริมาณความรอนมากไปสูวัตถุท่ีมีปริมาณความรอนนอยกวาเสมอ
3) ความรอนถายเทจากวัตถุท่ีมีคาความจุความรอนจําเพาะนอยกวาไปสูวัตถุท่ีมีคาความจุความรอนจําเพาะ

มากกวาเสมอ
4) ขณะสิ้นสุดการถายเทความรอนใหมๆ ปริมาณความรอนของวัตถุท้ัง 2 เทากันเสมอ

4. กาตมนํ้าไฟฟาขนาด 220 V 700 W ใชตมนํ้า 1 ลิตร อุณหภูมิ 20°C เดือดท่ี 100°C จงหาวาจะตอง
ใชเวลาในการตมนานกี่นาที ถาประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานความรอน ในการ
ตมนํ้าของกาตมนํ้า เปน 80% กําหนดใหคาความจุความรอนจําเพาะของน้ําเทากับ 4200 J/kg ⋅ K

 *1) 10 นาที 2) 20 นาที
3) 30 นาที 4) 40 นาที

5. 

 นํ้าแข็ง 0°C มวล 672 กรัม ไถลดวยอัตราเร็ว 10 m/s ตามพ้ืนท่ีมีความฝด จนกระท่ังหยุด ถาพลังงานจลน
ท้ังหมดของกอนน้ําแข็งสามารถเปลี่ยนรูปไปเปนพลังงานความรอนท่ีใชในการละลายน้ําแข็งได จงหาวา
กอนน้ําแข็งน้ีจะละลายไปกี่กรัม

 *1) 0.1 กรัม 2) 0.2 กรัม
3) 0.3 กรัม 4) 0.4 กรัม

6. กาตมนํ้าไฟฟาขนาด 800 W 220 V มีประสิทธิภาพ 80% ใชตมนํ้าชามวล 1 kg อุณหภูมิ 20°C ใหรอนท่ี
100°C ไดตองใชเวลา 20 นาที จงหาวาคาความจุความรอนจําเพาะของน้ําชาเปนเทาใด
1) 3.6 × 103 J/kg ⋅ K 2) 5.6 × 103 J/kg ⋅ K
3) 6.3 × 103 J/kg ⋅ K  *4) 9.6 × 103 J/kg ⋅ K
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7. นํากอนทองแดง A 1 kg อุณหภูมิ 110°C ไปสัมผัสกับกอนทองแดง B มวล 2 kg อุณหภูมิ 20°C เกิดการ
ถายเทความรอน

ก. ความรอนถายเทจากกอนทองแดง A ไปยังกอนทองแดง B
ข. หลังจากเกิดการถายเทความรอน ปริมาณความรอน A เทากับปริมาณความรอน B
ค. หลังจากเกิดสมดุลความรอน (ใหมๆ) อุณหภูมิ A เทากับอุณหภูมิ B
ง. อุณหภูมิผสมเทากับ 50°C

 ขอใดกลาวไดถูกตอง
1) ก. และ ข. 2) ข., ค. และ ง.
3) ก., ค. และ ง. 4) ถูกทุกขอ

8. ไอน้าํเดอืด 100 กรมั 100 องศาเซลเซยีส คายความรอน 220 กิโลจูล แลวจะมอีณุหภมูเิปนเทาใด กําหนดให
ความรอนแฝงจําเพาะของน้ําแข็งเทากับ 333 จูลตอกรัม ความรอนแฝงจําเพาะของน้ําเทากับ 2256      
จูลตอกรัม ความจุความรอนจําเพาะของน้ําเทากับ 4.2 จูลตอกรัม/องศาเซลเซียส
1) 0°C 2) 87°C
3) 100°C 4) ไมมีขอถูก

9. ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส อากาศอิ่มตัวดวยไอน้ํา 150 กรัมตอลูกบาศกเมตร ในชวงเวลาที่อากาศมี
ความช้ืนสัมพัทธ 84% จะสามารถดูดไอน้ําออกจากอากาศ 10 ลูกบาศกเมตรไดมากที่สุดก่ีกรัม
1) 126 กรัม 2) 240 กรัม
3) 1260 กรัม 4) 1500 กรัม

10. ใชกระติกนํ้ารอนไฟฟาชนิด 220 โวลต 600 วัตต ตมนํ้า 1 ลิตร 30 องศาเซลเซียส ใหเดือด ภายใต
ความกดอากาศ 1 บรรยากาศ ในเวลานอยท่ีสดุก่ีนาที กําหนดความจคุวามรอนจําเพาะของน้าํ 4.2 จูลตอกรัม/
องศาเซลเซียส
1) 2.0 2) 3.5
3) 4.6 4) 8.2

11. หยอนน้ําแข็ง 600 กรัม 0 องศาเซลเซียส ลงในน้ํา 1 ลิตร 40 องศาเซลเซียส จงหาอุณหภูมิผสมสุดทาย
ของน้ํา กําหนดความรอนแฝงจําเพาะของน้ําแข็ง 80 แคลอรีตอกรัม ความจุความรอนจําเพาะของน้ํา 1
แคลอรีตอกรัม/องศาเซลเซียส
1) -8°C 2) 0°C
3) 8°C 4) อุณหภูมิหอง

12. รถยนตคันหนึ่งมวล 900 กิโลกรัม ขณะแลนดวยอัตราเร็วขนาด 72 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ก็เบรกใหหยุดน่ิง
จงหาวาจะเกิดความรอนเนื่องจากการเบรกกี่จูล เมื่อพลังงานท้ังหมดกลายเปนความรอนในการเบรก
1) 1.0 × 105 จูล 2) 1.8 × 105 จูล
3) 2.6 × 105 จูล 4) 3.6 × 105 จูล
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13. นํานํ้ามวล 4.2 ลิตรไปเทจากที่สูงจากพ้ืนดิน 100 เมตร จงหาวาขณะกระทบพื้นน้ําจะมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นกี่
องศาเซลเซียส ถาไมคิดแรงตานทานของอากาศ กําหนดใหคาความจุความรอนจําเพาะของน้ําเทากับ 4.2
จูลตอกรัม/เซลเซียส คาความเรงโนมถวงมีขนาด 10 เมตรตอวินาที2

1) 0.01 2) 0.02
3) 0.03 4) 0.04

14. ลูกเหล็กมวล 50 กรัม อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ถูกหยอนลงในน้ํามวล 100 กรัม ซ่ึงบรรจุอยูในกระปอง
มวล 70 กรัม และมีโฟมหุมกระปองอยู ทําใหนํ้ามีอุณหภูมิเปลี่ยนจาก 6 องศาเซลเซียส ไปเปน 20
องศาเซลเซียส จงหาคาความจุความรอนจําเพาะของกระปอง (กําหนดใหคาความจุความรอนจําเพาะของ
เหล็กเทากับ 450 J/kg ⋅ K ความจุความรอนจําเพาะของน้ําเทากับ 4200 J/kg ⋅ K)
1) 0.13 KJ/kg ⋅ K 2) 0.23 KJ/kg ⋅ K
3) 0.43 KJ/kg ⋅ K 4) 0.70 KJ/kg ⋅ K
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คลื่น (WAVE)

1. บทนํา
เมื่อเราสังเกตดูคลื่นน้ําท่ีกําลังเคลื่อนท่ีอยู จะสังเกตเห็นมีลักษณะการแผของสวนท่ีเราเรียกวา “สันคลื่น”

และทองคลื่นตอเนื่องกันไปอยางเปนระบบออกจากแหลงกําเนิดคลื่น การแผของสวนท่ีเรียกวา “สันคลื่นและทอง
คลื่น” จะสงผลใหวัตถุท่ีลอยอยูท่ีผิวน้ําหลายๆ ช้ิน เชน ผักตบชวา เกิดการกระเพ่ือมขึ้น-ลง (สั่นในแนวดิ่ง)
ตามกันไปเรื่อยๆ โดยวัตถุท่ีลอยยูบนผิวน้ําจะไมเคลื่อนท่ีไปพรอมกับคลื่น

ในกรณีคลื่นเชือกก็เชนเดียวกัน เราก็พบวาตําแหนงตางๆ บนเสนเชือกท่ีเกิดการสะบัดขึ้นลงตามกันไป
โดยที่มวลของเชือกไมไดเคลื่อนท่ีตามไปดวยเชนเดียวกัน

เราอาจจะใหนิยามของคลื่นไดวา
คลื่น คือ การแผตามกันของปริมาณทางฟสิกส จากแหลงกําเนิดคลื่น ในประเทศอังกฤษกลาววา

คลื่นคือ “Propagation of Disturbance” ซึ่งควรจะเปนคําจํากัดความที่ดีที่สุดของคล่ืน

2. ชนิดของคลื่น (Types of Wave) แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ
1. แบงโดยอาศัยการสงผานตัวกลางเปนหลัก

1.1 คลื่นกล (Machanical Wave) คือ คลื่นท่ีตองอาศัยตัวกลางในการแผปริมาณทางฟสิกส หรือ
ตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี เชน คลื่นผิวน้ํา คลื่นในเสนเชือก คลื่นเสียง เปนตน

1.2 คลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Wave) คือ คลื่นท่ีไมตองอาศัยตัวกลางในการแผ
ปริมาณทางฟสิกส หรือไมอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี

2. แบงโดยอาศัยลักษณะการสั่นของปริมาณทางฟสิกสเปนหลัก แบงไดเปน 2 ชนิด คือ
2.1 คล่ืนตามยาว (Longitudinal Wave) คือ คลืน่ท่ีมทิีศการสัน่ของอนภุาคตวักลางอยูในแนวเดยีว

กับทิศการเคลื่อนท่ีของคลื่น เชน คลื่นเสียง คลื่นการสั่นของสปริง เปนตน

v
λ λ λ

λ λ

รูปที่ 1 แสดงการแผของคลื่นเสียง
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v

λ

รูปที่ 2 แสดงคลื่นตามยาวของสปริง

จากรูป เปนคลื่นเสียงแผกระจายในอากาศไปดวยอัตราเร็ว 348 เมตรตอวินาที ภาพจําลองโมเลกุล
แกสซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการแผ ปริมาณทางฟสิกสจากแหลงกําเนิดคลื่นเสียง (กลอง) เชน ความยาวคลื่น
ความถ่ีคลื่น อัตราเร็วคลื่น พลังงานคลื่น แอมพลิจูดคลื่น

2.2 คลื่นตามขวาง (Transverse Wave) คือ คลื่นท่ีมีทิศการสั่นของอนุภาคอยูในแนวตั้งฉากกับทิศ
การเคลื่อนท่ีของคลื่น เชน คลื่นน้ํา คลื่นในเสนเชือก ฯลฯ และคลื่นตามขวางชนิดหนึ่งท่ีไมอาศัยตัวกลางใน
การเคลื่อนท่ีเราเรียกวา “คลื่นแมเหล็กไฟฟา” เชน คลื่นแสง คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ ฯลฯ

vλ

λ

รูปที่ 3 แสดงคลื่นตามขวางของคลื่นน้ํา

3. สวนประกอบของคลื่น พิจารณาไดดังนี้

vλ

λ

A

รูปที่ 4 แสดงสวนประกอบตางๆ ของคลื่น
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จากรูป สวนประกอบตางๆ ของคลื่นมีดังน้ี คือ
1. สันคลื่น (Crest) คือ สวนบนสุดของคลื่น
2. ทองคลื่น (Trough) คือ สวนต่ํา.สุดของคลื่น
3. ความถี่ (Frequency) คือ จํานวนลูกคลื่นท่ีเคลื่อนท่ีผานตําแหนงหนึ่งๆ ไปไดในหนึ่งหนวยเวลา

หรอืเปนจํานวนรอบทีอ่นภุาคสัน่ไดในหนึง่หนวยเวลา ใชสญัลกัษณ f แทน มหีนวยเปนรอบตอวนิาที หรอืเฮริตซ (Hz)
4. คาบ (Period) คือ ชวงเวลาที่คลื่นเคลื่อนท่ีผานตําแหนงหนึ่งๆ ไปไดครบหนึ่งลูกคลื่น หรือเปนชวง

เวลาที่อนุภาคตัวกลาง (ท่ีคลื่นเคลื่อนท่ีผาน) สั่นครบหนึ่งรอบ ใชสัญลักษณ T แทน มีหนวยเปนวินาทีตอรอบ
จากนิยามของความถี่และคาบเวลาขางตน เราจะไดความสัมพันธระหวางปริมาณท้ังสองเปน

T = f
1  ...(1)

เมื่อ T คือ คาบเวลาครบรอบการเกิดคลื่น 1 ลูก (s)
F คือ ความถ่ีของคลื่น (Hz)

5. การกระจัด (Displacement) คือ ระยะที่อนุภาคตัวกลางคลื่นเคลื่อนท่ีหางจากแนวสมดุลเดิม
กอนท่ีจะเกิดคลื่น ตามรูป คือ ระยะ Y และ A

6. แอมปลิจูด (Amplitude) คือ การกระจัดสูงสุด (มากท่ีสุด) ท่ีอนุภาคตัวกลางเคลื่อนท่ีไดหางจาก
แนวสมดุลเดิม ตามรูป คือ ระยะ A และตามปกติจะใชสัญลักษณ A แทน

7. ความยาวคล่ืน (Wave Length ; λ) คือ ระยะระหวางตําแหนงบนคลื่นท่ีมีคามุมเฟสตางกันเปน
∆φ = 2π เรเดียน (หรือ 360 องศา) เปนปริมาณสเกลาร ใชสัญลักษณ λ แทน มีหนวยเปนเมตร (m) แตโดย
ท่ัวไปเพ่ือความสะดวกในการพิจารณา เราจะวัดระยะระหวางสันคลื่นท่ีอยูถัดกัน หรือตําแหนงทองคลื่นท่ีอยูถัดกัน
เปนระยะเทากับ 1 ความยาวคลื่น ดังรูป

vλ

λ

รูปที่ 5 แสดงการพิจารณาความยาวคล่ืน 1 λ
8. หนาคล่ืน (Wave Fronts) คือ เสนท่ีลากเช่ือมตอตําแหนงบนคลื่นลูกเดียวกัน ท่ีมีคามุมเฟสเทากัน

ดังรูป โดยตามปกติการเขียนหนาคลื่น ระยะระหวางหนาคลื่น คือ ความยาวคลื่น 1 λ
vλ

รูปที่ 6 แสดงการพิจารณาหนาคลื่น
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9. ความเร็วคลื่น (Velocity of Wave, v) คือ การกระจัดท่ีคลื่นแผผานตัวกลางไปไดในหนึ่งหนวยเวลา
หรือระยะการแผพลังงานของคลื่นไปไดในหนึ่งหนวยเวลา เปนปริมาณเวกเตอร ใชสัญลักษณ v แทน มีหนวยเปน
เมตรตอวินาที (m/s)

vλ

S (m)

X (m)

y (m)
t (s)

รูปที่ 7 เปนการแผของคลื่น

จากรูปเปนการแผของคลื่นในตัวกลางจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สงผลใหการแผของเฟสไปในตัว
กลาง แผไปดวยความเร็วคงท่ี สมการคํานวณจะไดเปน

v = t
s ...(2)

เมื่อ v คือ ความเร็วของคลื่น (m/s)
s คือ การกระจัดท่ีคลื่นเคลื่อนท่ีไปได (m)
t คือ ชวงเวลาที่คลื่นใชในการเคลื่อนท่ี (s)

v = fλ ...(3)
เมื่อ v คือ ขนาดความเร็วเฟส เปนความเร็วของคลื่น (m/s)

f คือ ความถ่ีของคลื่น (Hz)
λ คือ ความยาวคลื่น (m)

4. ลักษณะของคลื่น แบงออกไดเปน
4.1 คลื่นดล (Impulse Wave) เปนคลื่นท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดเพียง 1 ถึง 2 ลูกเทาน้ัน มีลักษณะ

สําคัญคือท่ีสังเกตไดงายๆ คือ เมื่อเวลาผานไป หลังจากเกิดคลื่นดล ลักษณะของคลื่นท่ีเคลื่อนท่ีไปจะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางแตอยางใด เชน คลื่นสึนามิ เปนตน ดังรูป

v

รูปที่ 8 แสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นดลเม่ือเวลาผานไปจะไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางในการแผ



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ______________________ วิทยาศาสตร ฟสิกส (139)
2008

4.2 คลื่นตอเนื่อง (Continuous Wave) เปนคลื่นท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดคลื่นอยางตอเนื่องเปนขบวน
ตอเนื่องกัน ดังรูป

vλ λ v

λ λ

รูปที่ 9 แสดงการแผของคลื่นผิวน้ําแบบตอเนื่อง

5. คุณสมบัติของคลื่น
คุณสมบัติของคลื่นมีอยู 4 อยาง คือ
1. การสะทอน (Reflectuon)
2. การหักเห (Refracetion)
3. การแทรกสอด (Interference)
4. การเลี้ยวเบน (Diffraction)
คุณสมบัติขอท่ี 1 และ 2 เปนคุณสมบัติรวมระหวางคลื่นกับอนุภาค (อนุภาคสามารถมีคุณสมบัติการ

สะทอนและการหักเหไดดวย) สวนคุณสมบัติขอท่ี 3 และ 4 เปนคุณสมบัติเฉพาะของคลื่นเทานั้น
5.1 การสะทอน (Reflection) เกิดจากคลื่นไมสามารถแผจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งได เชน

การสะทอนของคลื่นน้ํากับตลิ่ง การสะทอนของคลื่นในเสนเชือก การสะทอนของคลื่นแสง การสะทอนของคลื่น
เสียง ฯลฯ เปนตน

Normal Line
Incident Rays

หนาคลื่นกระทบ หนาคลื่นสะทอน

ผิวสะทอน

Reflect Rays

Iθ
Iθ Rθ

Rθ

รูปที่ 10 แสดงการสะทอนของคลื่น
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จากรูปพิจารณาไดวา
1. เสนตั้งฉาก (Normal Line) คือ เสนท่ีลากตั้งฉากกับผิวสะทอน ใชสัญลักษณ N แทน
2. รงัสตีกกระทบ (Incident Rays) คือ ทิศทางเดนิของคลืน่ท่ีตกกระทบผิวสะทอน ใชสญัลกัษณ I แทน
3. รงัสสีะทอน (Reflect Rays) คือ ทิศทางเดนิของคลืน่สะทอนออกจากผวิสะทอน ใชสญัลกัษณ R แทน
4. มุมตกกระทบ (Incident Angle : θI) คือ มุมระหวางรังสีตกกระทบกับเสนตั้งฉาก หรือมุม

ระหวางหนาคลื่นตกกระทบกับผิวสะทอน ใชสัญลักษณ θI แทน
5. มุมสะทอน (Reflect Angle ; θR) คือ มุมระหวางรังสีสะทอนกับเสนตั้งฉาก หรือคือมุมระหวาง

หนาคลื่นสะทอนกับผิวสะทอน ใชสัญลักษณ θR
กฎการสะทอน มีอยู 2 ขอ
1. มุมตกกระทบ = มุมสะทอน
2. รังสีตกกระทบ เสนตั้งฉากและรังสีสะทอน ตองอยูบนระนาบเดียวกัน

5.2 การหักเห (Interference)
 เกิดจากการท่ีคลื่นเคลื่อนท่ีเปลี่ยนตัวกลางท่ีมีคุณสมบัติของตัวกลางบางประการไมเหมือนกัน สงผล

ใหคลื่นเปลี่ยนแปลงความเร็ว โดยเปลี่ยนทิศการเคลื่อนท่ี และ(หรือ)เปลี่ยนอัตราเร็วคลื่น การหักเหของคลื่นจึงทํา
ให

1. อัตราเร็วคลื่นเปลี่ยนแปลง
2. ความเร็วคลื่นเปลี่ยนแปลง
3. ความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลง
4. ทิศทางของคลื่นเปลี่ยนแปลง ถามีมุมตกกระทบคลื่นไมเปนมุม 0 องศากับเสนตั้งฉาก
5. แตความถี่ของคลื่นเทาเดิม (ระวังออกขอสอบตรงนี้)
กฎของสเนลล
เปนกฎท่ีอธิบายการหักเหของคลื่น ระหวางตัวกลางคูหนึ่งๆ มีสมการเปน

2
1

 sin
sin

θ
θ =

2
1

v
v   =  

2
1

λ
λ   =  C ...(4)

5.3 การแทรกสอด (Interference)
การแทรกสอดเกิดขึ้นไดเมื่อคลื่น 2 ขบวนกําลังแผอยูในบริเวณเดียวกัน กอนท่ีจะศึกษาเรื่องการ

แทรกสอด เราจะตองทําความเขาใจเก่ียวกับขอตกลงตางๆ ดังตอไปนี้กอน คือ แหลงกําเนิดคลื่นอาพันธ
(Coherwnt Source)

แหลงกําเนิดคลื่นอาพันธ คือ แหลงกําเนิดคลื่น 2 ขบวน ท่ีมี
1. ความถี่ (f) เทากัน
2. คาบเวลา (T) เทากัน
3. ความยาวคลื่น (λ) เทากัน
4. ขนาดความเร็วเทากัน (v)
5. แอมปลิจูดเทากัน และ
6. มีคามุมเฟสตรงกัน (∆φ = 0) หรือตางกัน (∆φ = 0) คงท่ี
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5.4 การเลี้ยวเบน (Diffraction)
 การเลี้ยวเบนของคลื่น เกิดขึ้นเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางการแผของคลื่น แลวคลื่นสามารถแผออมสิ่งกีด

ขวางน้ันไปได การลอมเบนของคลื่นจะมีลักษณะดังน้ีคือ
1. ความถ่ี f คงท่ี
2. ความยาวคลื่น λ คงท่ี
3. อัตราเร็วคลื่น v คงท่ี
4. ความเร็วคลื่น v เปลี่ยนแปลงเพราะทิศทางของคลื่นเปลี่ยนแปลง
5. แอมปลิจูดของคลื่นสวนท่ีเลี้ยวเบนมีขนาดลดลง Aลดลง น่ันคือพลังงานของคลื่น (สวนบริเวณท่ี

เกิดการเล้ียวเบน) ลดลง
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แบบทดสอบ

1. คลื่นขบวนหนึ่งมีความถ่ี 20 เฮิรตซ เคลื่อนท่ีจากแหลงกําเนิดไปไดระยะ 10 เมตรในเวลา 4 วินาที จะมี
ความยาวคลื่นกี่เมตร

 *1) 0.125 m 2) 0.25 m
3) 0.40 m 4) 0.50 m

2. คลื่นขบวนหนึ่งเคลื่อนท่ีจากแหลงกําเนิด เมื่อเวลาผานไป 5 วินาที ไดระยะดังรูป  จงหาวาคลื่นมีความถ่ีก่ี
เฮิรตซ

v

0 1 2 3 4 5
x (m)

y (m)

 *1) 1 2) 2
3) 3 4) 4

3. ในเวลา 1 นาที แหลงกําเนิดคลื่นน้ําทําใหเกิดคลื่นได 120 ลูก คลื่นน้ําสามารถเคลื่อนท่ีไปได 120 เมตร   
จงหาความยาวคลื่นน้ําขบวนนี้แคละลูก

 *1) 1 m 2) 2 m
3) 3 m 4) 4 m

4. ขอใดกลาวไดถูกตองเก่ียวกับคลื่น
1) คลื่นขบวนเดียวกันในบริเวณน้ําตื้นเร็วกวาบริเวณน้ําลึก

 *2) คลื่นขบวนเดียวกันในบริเวณน้ําตื้นและน้ําลึกมีความถ่ีเทากัน
3) ในชวงเวลา 2 นาที ถาเกิดคลื่นตอเนื่องได 120 ลูกแสดงวามีความถ่ี 60 เฮิรตซ
4) ขอ 1) และขอ 3) ถูกตอง

5. ขอใดกลาวไดถูกตองเก่ียวกับการสะทอนคลื่น
1) ความถ่ีของคลื่นคงท่ี 2) ความยาวคลื่นคงท่ี
3) อัตราเร็วคลื่นคงท่ี  *4) ถูกทุกขอ

6. ขอใดกลาวไดถูกตองเก่ียวกับการหักเหคลื่น
 *1) ความถ่ีคลื่นคงท่ี 2) ความยาวคลื่นคงท่ี
3) อัตราเร็วคลื่นคงท่ี 4) ความเร็วคลื่นคงท่ี
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7. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับการเลี้ยวเบนคลื่น
1) ความถ่ีคงท่ี 2) ความยาวคลื่นคงท่ี
3) แอมพลิจูดคลื่นลดลง  *4) ความเร็วคลื่นคงท่ี

8. คลื่นสึนามิ เปนคลื่นดลมีความยาวคลื่นประมาณ 120 กิโลเมตร มีความถ่ีในการเกิดประมาณ 2 ลูกคลื่นตอ
20 นาที จะมีอัตราเร็วคลื่นประมาณกี่กิโลเมตรตอช่ัวโมง
1) 420 2) 680

 *3) 720 4) 800
9.

v

A B

คลื่นดลดังรูป ตอนแรกเคลื่อนท่ีผานจุด A หลังจากน้ันอีก 5 วินาที เคลื่อนท่ีผานจุด B จะมีลักษณะเปนไป
ตามรูปใด

 *1) 2)

3) 4)

10. ถาความเร็วของคลื่นน้ําเทากับ 6.0 เมตรตอวินาที ขณะที่สันคลื่นท่ีหนึ่งและท่ีสี่หางกัน 7.2 เมตรคลื่นนี้มี
ความถ่ีเทาใด
1) 0.8 เฮิรตซ  *2) 2.5 เฮิรตซ
3) 3.3 เฮิรตซ 4) 4.3 เฮิรตซ
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เสียง (SOUND)

1. บทนํา
มนุษยตดิตอสือ่สารกนัโดยใชภาษา ซ่ึงอาจจะใชสญัลกัษณมอื ตวัอกัษร และอาศยัเสยีงเปนวธีิหนึง่ในการสือ่

ความหมายของภาษา โดยทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวันเราจะอยูทามกลางเสียงมากมาย เสียงท่ีใชเปนภาษาสามารถ
บอกถึงอารมณความรูสึกของภาวะทางจิตใจ เชน ดีใจ ตกใจ ตื่นเตน เศราหมอง เปนตน ในท่ีน้ีเราจะศึกษา
คุณสมบตัขิองเสยีงเบ้ืองตนคราวๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจเบ้ืองตนเกีย่วกบัเสยีง และเพ่ือสาํหรบัใชในการศึกษาใน
ระดบัสงูตอไป

2. ธรรมชาติของเสียง
2.1 เสียงเปนคลื่นกล ตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี เสียงสามารถอาศัยตัวกลางในการแผไดท้ัง

ตัวกลางท่ีมีสภาวะเปนของแข็ง ของเหลว และแกส (โดยทั่วไปเสียงเคลื่อนท่ีในของแข็งไดดีกวาในของเหลว และ
แกส)

2.2 เสียงเปนคลื่นตามยาว เกิดเน่ืองจากแหลงกําเนิดเสียงถูกรบกวน (ไดรับพลังงานจากภายนอก) แลว
เกิดการสั่น จากน้ันพลังงานจากแหลงกําเนิดเสียงจะแพรกระจายในตัวกลางสงผานไปรอบๆ แหลงกําเนิดเสียงนั้น
ถาแหลงกําเนิดเสียงอยูในอากาศจะมีการสงพลังงานใหกับโมเลกุลของอากาศ โมเลกุลของอากาศจะเกิดการสั่น
เกิดการอัดและขยายตัวของโมเลกุลอากาศ เราเรียกชวงอัดตัวกันของอากาศวา “ชวงอัด (Compression)”
และเราเรียกชวงท่ีมีการขยายตัวของอากาศวา “สวนขยาย (Expansion)” ตัวอยางเชน กรณีการส่ันของหนัง
หนากลองท่ีถูกตี แลวเกิดการแผของคลื่นเสียงออกไปแบบคลื่นตามยาว

v
λ λ λ

λ λ

อธิบายจากรูปท่ี 1
1. บริเวณท่ีเปนสวนอัดของอากาศความดันของอากาศจะมากกวาปกติ
2. สวนบริเวณสวนขยายของอากาศจะมีความดันอากาศนอยกวาปกติ
3. อาจจะกลาวไดวา คลื่นเสียงในอากาศเปนการแผของปริมาณความดันอากาศ ท่ีมีคาแตกตางกัน

แผตามกันอยางตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ
2.3 เสียงยังเปนคลื่น 3 มิติ อีกดวย โดยจะแพรกระจายออกรอบๆ แหลงกําเนิดเปน 3 มิติ
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2.4 อัตราเร็วของเสียงในอากาศ
เสยีงสามารถเคลือ่นท่ีไดท้ังในของแขง็, ของเหลว และแกส โดยท่ัวไปจะสามารถเคลือ่นท่ีไดดใีนของแขง็

ของเหลว และแกส ตามลําดับ ดังตารางแสดงอัตราเร็วของคลื่นเสียงในตัวกลางตางๆ
2.4.1 อัตราเร็วเสียงในอากาศข้ึนอุณหภูมิของอากาศ มีสูตรคํานวณเปน

vt = 331 + 0.6 ⋅ t ...(1)
เมื่อ vt คือ อัตราเร็วเสียงในอากาศ ขณะอุณหภูมิ t°C (m/s)

t คือ อุณหภูมิของอากาศในหนวยเซลเซียส (°C)
จากสมการที่ (1) จะไดวาคลื่นเสียงจะมีอัตราเร็วเปลี่ยนแปลงไป 0.6 m/s เมื่ออุณหภูมิของ

อากาศเปลีย่นแปลงไป 1°C และสมการนีส้ามารถใชคํานวณไดดเีมือ่อณุหภมูขิองอากาศอยูในชวง -40°C ถึง 40°C
v α T

เมื่อ v คือ อัตราเร็วของคลื่นเสียง (m/s)
T คือ อุณหภูมิของอากาศขณะนั้นๆ ในหนวยเคลวิน (K)

ถามกีารเปรยีบเทียบอตัราเรว็ของคลืน่เสยีง 2 บรเิวณท่ีมอีณุหภมูแิตกตางกัน จะไดสมการเปน

2
1

v
v =

2
1

T
T ...(2)

เมื่อ v1 คือ อัตราเร็วเสียงบริเวณอุณหภูมิ T1 (m/s)
v2 คือ อัตราเร็วเสียงบริเวณอุณหภูมิ T2 (m/s)
T1 คือ อุณหภูมิของอากาศบริเวณท่ี 1 ในหนวยเคลวิน (K)
T2 คือ อุณหภูมิของอากาศบริเวณท่ี 2 ในหนวยเคลวิน (K)

นอกจากนัน้ ถาอากาศมอีณุหภมูคิงท่ี จะทําใหอตัราเรว็เสยีงในอากาศมคีาคงท่ี โดยไมพิจารณา
การพัดของลมในอากาศ เรายังสามารถใชสมการการแผของคลื่นไดอีก 2 สมการ คือ

2.4.2 อัตราเร็วของคล่ืนเสียงที่มีความยาวคล่ืน λ และความถี่ f มีสูตรคํานวณเปน
v = fλ ...(3)

เมื่อ v คือ อัตราเร็วเสียงในอากาศ (m/s)
f คือ ความถ่ีเสียงในอากาศ (Hz)
λ คือ ความยาวคลื่นเสียงในอากาศ (m)

2.4.3 อัตราเรว็ของคลืน่เสยีงในตัวกลางเดียว (บรเิวณเดยีว) จะมอีตัราเรว็คงท่ี มสีตูรคํานวณเปน
v = t

s ...(4)

เมื่อ v คือ อัตราเร็วเสียงในอากาศ (m/s)
s คือ ระยะทางที่เสียงแผไปไดในอากาศ (m)
t คือ ชวงเวลาที่เสียงแผไปไดในอากาศ (s)

ซ่ึงสมการที ่(4) น้ีใชในการออกขอสอบ ม.3 บอยมาก เชน กรณใีชเสยีง SONAR ในการประมง
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3. คุณสมบัติของคลื่นเสียง
เนื่องจากเสียงเปนคลื่นชนิดหนึ่ง ดังนั้นเสียงจึงมีคุณสมบัติของคลื่นทุกประการ เชน การสะทอน การหักเห

การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน ซ่ึงจะไดกลาวดังตอไปนี้
3.1 การสะทอนของคลื่นเสียง (Reflection)

เสียงสามารถเกิดการสะทอนไดเหมือนคลื่นท่ัวๆ ไป ซ่ึงเปนไปตามกฎการสะทอนของคลื่นทุกประการ
ดังนี้

1. มุกตกกระทบ = มุมสะทอน (θi = θr)
2. รังสีคลื่นตกกระทบ, รังสีคลื่นสะทอน และเสนตั้งฉาก จะตองอยูบนระนาบเดียวกัน
3. การสะทอนของคลืน่เสยีงเราถือวา ขณะทีเ่กิดการสะทอนอตัราเรว็ของคลืน่เสยีงจะคงที ่ เพราะวา

การสะทอนเกิดขึ้นในชวงเวลาสั้นๆ อุณหภูมิของอากาศคงที่
4. มนุษยสามารถไดยินเสียงติดตอกันตองมีชวงเวลาหางกันไมนอยกวา 0.1 วินาที และจากความรู

ท่ีวาเสยีงมอีตัราเรว็ในอากาศประมาณ v0 = 331.3 m/s ท่ีอณุหภมู ิ0°C ดงัน้ันการท่ีเราจะสามารถไดยินเสยีงสะทอน
(แยกแยะออกจากเสียงจากแหลงกําเนิดได) เราจะตองยืนหางจากแหลงสะทอนเปนระยะประมาณ 16.5 m เปน
อยางนอย การท่ีเราไดยินเสียงสะทอนหลังจากท่ีไดยินเสียงจากแหลงกําเนิดนี้เราเรียกวา “เสียงกอง (Echo)”

S = 16.5 m

อุโมงค

เรื่องการสะทอนเสียง ขอสอบมักจะถามเกี่ยวกับ
1. การประมง โดยการสงคลื่นเสียง SONAR ลงไปในน้ําทะเล เมื่อเสียงไปกระทบฝูงปลา เสียงจะ

สะทอนกลับมาที่เรือ ทําใหเราทราบวาฝูงปลาอยูหางจากเรือเทาใด และอยูท่ีใด ดังรูป

S

สูตรคํานวณ 2S = v ⋅ T ...(5)
เมื่อ 2S คือ ระยะที่เสียงไป-กลับ (m)

v คือ อัตราเร็วเสียงในน้ําทะเล (m/s)
T คือ ชวงเวลาไป-กลับของเสียงในน้ําทะเล (s)
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2. การวัดระดับความลึกของน้ําทะเล สามารถทําไดโดยสงเสียง SONAR ลงไปในแนวดิ่งกระทบ
พ้ืนทะเล แลวเสียงท่ีสะทอนกลับจากพื้นทะเล หรือเรือ 2 ลําชวยในการหาระดับความลึกของทะเล ดังรูป

A

B

H

จากรูป สงคลื่นเสียงลงในแนวดิ่ง คิดชวงเวลาไปกลับ T ไป-กลับ จะไดสูตรคํานวณความลึกของ
น้ําทะเลเปน

2H = v ⋅ T ...(6)
เมื่อ 2H คือ ระยะที่เสียงไป-กลับ (m)

v คือ อัตราเร็วเสียงในน้ําทะเล (m/s)
T คือ ชวงเวลาไป-กลับของเสียงในน้ําทะเล (s)

3.2 การหักเหของเสียง (Refraction)
การหักเหของเสียงเกิดขึ้นไดเน่ืองจากการท่ีเสียงเดินทางเปลี่ยนตัวกลางท่ีมีคุณสมบัติบางอยางท่ี

แตกตางกัน เชนเสยีงอาจจะเดนิทางเปลีย่นตวักลางจากบรเิวณอากาศทีม่อีณุหภมูสิงูไปสูอากาศทีม่อีณุหภมูติ่าํ เปนตน
ลักษณะเชนนี้จะทําใหเสียงเกิดการเปลี่ยนทิศทางเดินได

ขอสังเกต เก่ียวกับการหักเหของคลื่นเสียง
1. ถาเสียงเดินทางจากบริเวณอากาศที่มีอุณหภูมิต่ําไปสูบริเวณอากาศที่มีอุณหภูมิสูง เสียงจะมี

อัตราเร็วเพ่ิมขึ้น (เสียงจะเบนออกจากเสนตั้งฉาก)
2. ถาเสียงเดินทางจากบริเวณอากาศที่มีอุณหภูมิสูงไปสูบริเวณอากาศที่มีอุณหภูมิต่ํา เสียงจะมี

อัตราเร็วลดลง (เสียงจะเบนเขาหาเสนตั้งฉาก)
เรื่องการหักเหเสียงในอากาศ ขอสอบมักจะออกดังนี้
1. กรณีเห็นฟาแลบแตไมไดยินเสียงฟารอง

อากาศเย็น
อากาศรอน

อะไรนะ!! ไมไดยิน

กรณีนี้เปนปรากฏการณของเสียง ท่ีเกิดเน่ืองจากการหักเหเสียงในเนื้ออากาศและเกิดการสะทอน
กลบัหมดของเสยีงในเนือ้อากาศ กอนทีเ่สยีงฟารองจะไปถงึผูฟง การหกัเหของเสยีงในเนือ้อากาศ เกิดขึน้ไดเนือ่งจาก
อากาศมีอุณหภูมิท่ีแตกตางกัน โดยอากาศบริเวณช้ันบนเปนอากาศเย็น สวนอากาศบริเวณช้ันลางใกลผูฟงเปน
อากาศรอน ทําใหเสียงมีอัตราเร็วเพ่ิมขึ้น ขณะที่เดินทางจากกอนเมฆ มายังผูฟง ทิศทางเดินของเสียงจะเบน
ออกจากเสนตัง้ฉากระหวางผิวรอยตอของแนวช้ันเนือ้อากาศ จนในทีส่ดุเสยีงเกิดการสะทอนกลบัหมด ไมถึงผูสงัเกต
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2. กรณีไดยินเสียงฟารองหลังจากที่เห็นฟาแลบ
เมื่อเกิดฟาแลบ อิเล็กตรอนในกอนเมฆจะเกิดการเคลื่อนท่ีแนวทางท่ีอิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีไปจะเกิด

ความรอนมาก เกิดแสง และเกิดสุญญากาศขึ้น จากน้ันอากาศจะตบตัวเขา ทําใหเกิดเสียงฟารอง เราจะเห็น
ฟาแลบในทันทีท่ีเกิดปรากฏการณน้ี เน่ืองจากแสงเคลื่อนท่ีเร็วกวาเสียงมากๆ หลังจากน้ันเสียงจึงจะเดินทางมาถึง
ผูฟง

ฮาๆ ไดยินแลว
ระวงั!!

สมมติวาเสียงเดินทางเกือบเปนเสนตรง จากกอนเมฆมายังผูฟง จะไดวาชวงเวลาที่เสียงใชในการ
เดินทางจากกอนเมฆมาถึงผูฟงมีสูตรคํานวณเปน S = v ⋅ t โจทยลักษณะนี้ เขาจะบอกวาเสียงมีอัตราเร็วคงท่ี
หรือบอกวาอากาศมีอุณหภูมิคงท่ี ทําใหเสียงมีอัตราเร็วคงท่ี จากกอนเมฆมาถึงผูฟง

จากรูป จะไดสูตรคํานวณในการสอบเปน
S = v ⋅ t ...(7)

เมื่อ v คือ อัตราเร็วเสียงในอากาศ (m/s)
s คือ ระยะทางระหวางกอนเมฆกับผูฟงเสียงฟารอง (m)
t คือ ชวงเวลาที่เสียงเดินทางระหวางกอนเมฆกับผูฟงเสียงฟารอง (s)

3.3 การแทรกสอดเสียง
เปนปรากฏการณการรวมกนัของคลืน่เสยีง 2 ขบวนท่ีมอียูในบรเิวณเดยีวกนั (อานเรือ่งการแทรกสอด

ของคลื่น)
3.4 การเลี้ยวเบนของเสียง (Reflaction)

การเลี้ยวเบนของเสียงเกิดขึ้นเนื่องจากมีสิ่งมากีดขวางทางเดินของเสียง โดยการเล้ียวเบนจะเปนไป
ตามหลักการเลี้ยวเบนของคลื่นทุกประการ คือ

1. ความถ่ีเสียงคงท่ี
2. ความยาวคลื่นเสียงคงท่ี
3. อัตราเร็วเสียงคงท่ี
4. ความเร็วเสียงเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากทิศการแผของคลื่นเสียงเปลี่ยนแปลง
5. แอมพลิจูดของคลื่นเสียง (ความดังของเสียง) บริเวณท่ีเกิดการเล้ียวเบน นอยกวาบริเวณอื่น
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4. ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากคุณสมบัติของคลื่นเสียง
4.1 บีตส (Beats)

เปนปรากฏการณการรวมกันของคลื่นเสียง 2 ขบวนท่ีมีความถี่ใกลเคียงกัน โดยจะมีความถี่เสียง
แตกตางกันไมเกิน 7 Hz คลื่นเสียงท้ัง 2 ขบวนอาจจะมีแอมปลิจูดเทากันหรือไมก็ได เคลื่อนท่ีในตัวกลางเดียวกัน
เมื่อแทรกสอดกันปรากฏวาเกิดคลื่นเสียงลัพธท่ีมีแอมปลิจูดไมคงท่ี แปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ทําใหเราไดยินเสียง
ดัง-คอย เปนจังหวะสลับกันไป และจํานวนครั้งของการไดยินเสียงดัง หรือจํานวนครั้งของการไดยินเสียงคอย
เนื่องจากคลื่นเสียงลัพธนี้ในชวงเวลา 1 วินาที เราเรียกวา “ความถี่บีตส” (Beats Frequency ; fB)

ถาเรากําหนดใหคลืน่เสยีง 2 ขบวนมคีวามถีเ่ปน f1 และ f2 ตามลาํดบั โดยมคีวามถีต่างกันไมเกิน 7 Hz
เกิดการรวมกันแลวทําใหเกิดคลื่นเสียงลัพธเปน f0 และเกิดความถ่ีบีตสเปน fB พิจารณาไดดังรูป

จะไดสมการความถ่ีคลื่นเสียงปรากฏการณเปน

f0 = 2
ff 21 + ...(8)

เมื่อ f0 คือ ความถี่ปรากฏท่ีไดยิน (Hz)
f1 คือ ความถี่เสียงจากแหลงกําเนิดท่ี 1 (Hz)
f2 คือ ความถี่เสียงจากแหลงกําเนิดท่ี 2 (Hz)

และเราจะไดสมการความถ่ีบีตสเสียงเปน
fB = |f1 - f2| ...(9)

เมื่อ fB คือ ความถี่บีตส (Hz)
f1 คือ ความถี่เสียงจากแหลงกําเนิดท่ี 1 (Hz)
f2 คือ ความถี่เสียงจากแหลงกําเนิดท่ี 2 (Hz)

จากการไดยินเสียง ดัง ติดตอกันของมนุษยความรูท่ีไดยินเสียงดังติดตอกัน จะเกิดขึ้น ได สวนมาก
ไมเกิน 7 ครั้งตอวินาที หรือ ผลตางของความถี่จากแหลงกําเนิดเสียงท้ัง 2 จะตางกันไมเกิน 7 Hz

เราจึงสรุปไดวา
1. บีตส ไมใชความถี่ของเสียงเพราะวา ความถี่บีตส มีคาไมถึง 20 เฮิรตซ ซ่ึงคาความถี่ต่ําสุดท่ี

มนุษยสามารถไดยิน
2. บีตส เปนการไดยินเสียงดังติดตอกันในหนึ่งหนวยเวลา
3. บีตส เปนเพียงจํานวนครัง้ของการไดยินเสยีงดงัหรอืคอย อนัเนือ่งมาจากคลืน่เสยีงลพัธมแีอมพลจูิด

ไมคงท่ี
(โดยบตีสไมใชความถีข่องเสยีงท่ีเราไดยิน สงัเกตไดจากความถีบี่ตสจะมคีาไมเกิน 7 Hz ซ่ึงต่าํกวา

ความถี่เสียงต่ําสุดท่ีมนุษยเราสามารถไดยิน คือ 20 Hz)
4.2 ปรากฏการณดอปเพลอร (Doppler Effect)

เปนปรากฏการณท่ีผูสังเกตเสียงไดยินเสียงจากแหลงกําเนิดท่ีมีความถี่เปลี่ยนแปลงไปจากความถี่
ของเสยีงเดมิเนือ่งจากการเคลือ่นท่ีของผูสงัเกตเสียงสมัพัทธกับแหลงกําเนดิเสยีง ทําใหผูสงัเกตไดยินเสยีงแหลม-ทุม
มากกวาปกติความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นจากแหลงกําเนิดเสียงเอง ซ่ึงจะไดสมการการคํานวณดังน้ี

f0 = 










±
±

s
0

 v v
vv

 ⋅ fs ...(10)
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เมื่อ f0 คือ ความถี่เสียงปรากฏตอผูสังเกต (Hz)
fS คือ ความถี่เสียงจากแหลงกําเนิดเสียง (Hz)
v คือ อัตราเร็วเสียงในอากาศ (m/s)
v0 คือ อัตราเร็วของผูสังเกตเสียง (m/s)
vS คือ อัตราเร็วของแหลงกําเนิดเสียง (m/s)

หมายเหตุ วิธีการใชสมการ
1. ถาผูสังเกตเคลื่อนท่ีเขาหาแหลงกําเนิดเสียง v0 มีคาเปนบวก (+)
2. ถาผูสังเกตเคลื่อนท่ีออกจากแหลงกําเนิดเสียง vo มีคาเปนลบ (-)
3. ถาแหลงกําเนิดเสียงเคลื่อนท่ีเขาหาผูสังเกต vs มีคาเปนลบ (-)
4. ถาแหลงกําเนิดเสียงเคลื่อนท่ีออกจากผูสังเกต vs มีคาเปนบวก (+)

4.3 การไดยินเสียง ดัง-คอย
การไดยินเสียงของมนุษยจะมีอยู 3 ลักษณะใหญ คือ
1. การไดยินเสียงดัง-คอย
2. การไดยินเสียงทุม-แหลม โดยมนุษยจะไดยินเสียงท่ีมีความถี่ในยาน 20-20000 Hz
3. ลักษณะของเสียง (คุณภาพเสียง)
นักวิทยาศาสตรไดสรางปริมาณท่ีใชประโยชนในการบอกความดัง-คอย ดังตอไปนี้
4.3.1 ความเขมเสียง

ความเขมเสียง คือ พลังงานเสียงท่ีตกกระทบตอพ้ืนท่ีตั้งฉาก 1 ตารางหนวย (ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ี
รับพลังงานเสียง) ในเวลา 1 วินาที เปนปริมาณสเกลาร ใชสัญลักษณ I แทน มีหนวยเปน J/m2 ⋅ s หรือ
Watt/m2 ในท่ีน้ีเราพิจารณาไดจากคลื่นเสียง 3 มิติ

สมการท่ีใชในการคํานวณคือ
I = A

P   =  2R4
P
π

...(11)

เมื่อ I คือ ความเขมเสียง (Watt/m2)
P คือ กําลังของเสียงท่ีออกมาจากแหลงกําเนิด (Watt)
A คือ พ้ืนท่ีท่ีรับพลังงานเสียง (m2)
R คือ ระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียง (m)

เมื่อเปรียบเทียบความเขมเสียง 2 ตําแหนง จากแหลงกําเนิดเดียวกันจะไดสมการเปน

2
1
I
I =

2

1
2

R
R














...(12)

เมื่อ P คือ กําลังเสียงจากแหลงกําเนิด (Watt)
R คือ ระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียง (m)
I1 คือ ความเขมเสียง ณ ตําแหนงท่ี 1 (Watt/m2)
I2 คือ ความเขมเสียง ณ ตําแหนงท่ี 2 (Watt/m2)
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หมายเหตุ
1. ความเขมเสียงตอสูงท่ีหูมนุษยสามารถไดยินคือ I0= 10-12 Watt/m2

2. ความเขมเสียงสูงสุดท่ีหูมนุษยสามารถทนฟงไดคือ Imax = 1 Watt/m2

4.3.2 ระดับความเขมเสียง
ความดงัของเสยีงเปนปรมิาณทางฟสกิสท่ีเก่ียวของกบัความรูสกึของคน (เก่ียวของกบัหขูองคน)

เสียงท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดคลื่นเสียงเดียวกัน คนหนึ่งอาจจะรูสึกวาดังมาก สวนอีกคนหนึ่งท่ียืนฟงอยูท่ีเดียวกัน
อาจจะบอกวาเสียงดังไมมากก็ได จึงวัดแนนอนไมได ความรูสึกของการไดยินเสียงดังของหูคนทั่วๆ ไป ไมได
แปรผันตรงกับความเขมเสียง เชน

ถาคนหนึ่งคนเปานกหวีด 1 อัน ใหเสียงดัง 10-4 Watt/m2 ระดับความเขมเสียงท่ีคนไดยิน
จะเปน 80 เดซิเบล ถาคนจํานวน 100 คนเปานกหวีดแบบเดียวกันพรอมๆ กัน และนกหวีดแตละตัวดังเทากันเปน
10-4 Watt/m2 ระดับความเขมเสียงท่ีผูสังเกตจะไดยินจะดังเพ่ิมขึ้นเปน 90 เดซิเบล ไมใช 8000 เดซิเบล น่ัน
แสดงวาถาความเขมเสียงเพ่ิมขึ้นมากๆ ความดังเสียงจะเพ่ิมขึ้นไมมากอยางท่ีควรจะเปน นักวิทยาศาสตรได
กําหนดปรมิาณท่ีบอกถึงความดงัของเสยีงซ่ึงสามารถเช่ือมโยงกบัความรูสกึคนขึน้อกีปรมิาณหนึง่เราเรยีกวา ระดบั
ความเขมเสียง

ระดับความเขมเสียง คือ ระดับท่ีบอกใหทราบถึงความดังของเสียงซ่ึงไดจากสมการ
β = 10 ⋅ log10 0I

I ...(13)

เมื่อ β คือ ระดับความเขมเสียง ณ ตําแหนงท่ีพิจารณา (เดซิเบล dβ)
I คือ ความเขมเสียงขณะใดขณะหนึ่ง ณ ตําแหนงท่ีพิจารณา (Watt/m2)
I0 คือ ความเขมเสียงต่ําสุดท่ีมนุษยสามารถไดยินได = 10-12 Watt/m2

4.4 คลื่นกระแทก
เปนปรากฏการณทางเสียง เกิดเมื่อแหลงกําเนิดเสียง มีอัตราเร็วมากกวาเสียง (ท่ีเกิดจากแหลง

กําเนิดเสียงนั้น)

θ

vvs >

เลขมัค (Much number ; M)
เลขมัค คือ อัตราสวนของอัตราเร็วของแหลงกําเนิดเสียงตออัตราเร็วเสียงท่ีเกิดจากแหลงกําเนิด

เสียงนั้น ใชสัญลักษณ M แทน ถาแหลงกําเนิดเสียงมีอัตราเร็วเปน vs และเสียงท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดน้ันมี

อัตราเร็วเปน v จากนิยามจะไดวา M = v
vs ...(14)

และจากรูป จะได sin θ =
sv
v   =  M

1
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แบบทดสอบ

1. ระดับเสียงจากการทํางานของเครื่องจักร 5 เครื่องมีคาเปน 100 เดซิเบล ถาเดินเครื่องจักรเพียง 1 เครื่อง
ระดับเสียงใหมจะเปนเทาใด

 *1) 93 dB 2) 83 dB
3) 60 dB 4) 20 dB

2. เสียงรบกวนบนถนนวัดระดับความเขมเสียงได 90 เดซิเบล แตภายในรถยนตท่ีปดมิดชิด ระดับความเขม
เสยีงลดเหลอื 70 เดซิเบล ถามวาความเขมเสยีงภายในรถยนตเปนกีเ่ปอรเซ็นตของความเขมเสยีงนอกรถยนต
1) 77% 2) 70%
3) 20%  *4) 1%

3. นาย ก ยืนในที่โลงระหวางหนาผา 2 แหลง เมื่อเขาสงเสียง จะไดยินเสียงสะทอนกลับมาในเวลา 2 และ 3
วินาที ขณะนั้นอากาศมีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จงหาวาหนาผาท้ังสองอยูหางกันกี่เมตร
1) 620 m 2) 780 m

 *3) 850 m 4) 900 m
4.

S = ?

อุโมงค

จากรูป ขณะที่รถไฟกําลังวิ่งเขาหาหนาผาดวยความเร็วคงท่ีขนาด 36 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ก็เปดหวูด ซ่ึงทํา
ใหเกิดเสียงท่ีมีความเร็วขนาด 340 เมตรตอวินาที หลังจากนั้นปรากฏวา คนขับรถไฟไดยินเสียงหวูดสะทอน
กลับในเวลา 2 วินาที จงหาวาขณะเปดหวูด รถไฟอยูหางจากหนาผาก่ีเมตร
1) 175 เมตร   *2) 350 เมตร
3) 680 เมตร 4) 700 เมตร

5. ในการแขงขันยิงปนแบบตอสูรณยุทธ (IPSC) รายการหนึ่ง อากาศมีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ผูเขาแขง-
ขันตองยิงปนไปกระทบเปาเหล็กซ่ึงอยูหางออกไป 100 เมตร (ถายิงถูกเปา) โดยกําหนดใหลูกปนมีความเร็ว
คงท่ี 500 เมตรตอวินาที จงหาวานานประมาณกี่วินาทีหลังจากยิงปน ผูยิงจึงจะไดยินเสียงลูกปน กระทบเปา
เหล็ก
1) 0.3 วินาที 2) 0.4 วินาที

 *3) 0.5 วินาที 4) 0.6 วินาที
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6.

90 m

120 m

เรือหาปลาลําหนึ่งตรวจหาฝูงปลาดวยโซนาร โดยสงคลื่นดลของเสียงความถี่สูงลงไปในน้ําทะเล ถาฝูงปลา
อยูหางจากเครื่องกําเนิดคลื่นไปหาหัวเรือเปนระยะ 120 m และอยูลึกจากผิวนํ้าเปนระยะ 90 m หลังจากสง
คลื่นดลจากโซนารไปเปนเวลาเทาใดจึงจะไดรับคลื่นท่ีสะทอนกลับมา กําหนดใหความเร็วเสียงในทะเลเทากับ
1500 m/s
1) 0.1 วินาที  *2) 0.2 วินาที
3) 0.3 วินาที 4) 0.4 วินาท่ี



วิทยาศาสตร ฟสิกส (154) _________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 
2008 

 

แสง 
 
 1. แสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา มีคุณสมบัติของคลื่น คือ สะทอน หกัเห แทรกสอด และเลี้ยวเบน 
 2. การสะทอน เกิดเมื่อแสงกระทบตัวก้ันแลวเคลือ่นท่ียอนกลับสูตัวกลางเดิม 
  2.1 กฎการสะทอน 
   - รังสีตกกระทบ รังสีสะทอน และเสนแนวฉากอยูในระนาบเดียวกัน 
   - มุมตกกระทบ = มุมสะทอน 
  2.2 ภาพเกิดจากรังสีสะทอนตัดกัน ถาตัดจริงเกิดภาพจริง ถาเสมือนตดักันเกิดภาพเสมือน 
  2.3 ภาพจากกระจกเงาราบ 
   - เปนภาพเสมือนเสมอ 
   - ระยะภาพ = ระยะวัตถุ 
   - กําลังขยายเปน 1 
  2.4 ภาพจากกระจกเวา เปนไดท้ังภาพจริงและภาพเสมือน 
  2.5 ภาพจากกระจกนูน เปนภาพเสมือนขนาดเล็กกวาวัตถุ 
  2.6 ความสัมพันธระหวาง f, S และ S′ หาไดจาก 
       f กระจกเวาเปน + กระจกนูนเปน - 
    f

1  = S
1  + S

1
′  S ระยะวัตถุเปน + เสมอ ยกเวนวัตถุเสมือน 

       S′ ระยะภาพจริงเปน + ระยะภาพเสมือนเปน -  
    f = 2

R   (หนากระจก) (หลังกระจก) 
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  2.7 กําลังขยายหาไดจาก 

    M = S
S′   =  y

y′  

   หรือ M = f  S
f
-  หรือ M = f

f  S -′  

 3. การหักเห เกิดเมือ่แสงเคลื่อนท่ีผาน 2 ตัวกลาง แลวมีอัตราเร็วเปล่ียนไป 

  3.1 กฎของสเนลล  
1
2

n
n   =  

2
1

v
v   =  

2
1

 sin
sin

θ
θ   =  

2
1

λ
λ  

  3.2 ดรรชนีหักเหของตัวกลางใดๆ เปนคาท่ีบอกใหรูวาอัตราเร็วแสงในสุญญากาศเปนกี่เทาของอัตราเรว็
แสงในตัวกลางนั้น ตัวกลางใดท่ีคา n มาก อัตราเรว็แสงในตวักลางนั้นจะมีคานอย 
  3.3 การสะทอนกลับหมด เกิดเมือ่แสงเดินทางจากตัวกลางท่ีอัตราเร็วของแสงนอยไปยังตัวกลางท่ี
อัตราเรว็แสงมาก โดยมมุตกกระทบโตกวามุมวิกฤต (θC) 

    sin θC = 
1
2

n
n  

  3.4 การกระจายแสง เกิดขึ้นเพราะอัตราเร็วของแสงในตัวกลางตางๆ มีคาไมเทากัน แสงท่ีมีความยาว
คลื่นนอยจะหักเหไดมากกวาแสงท่ีมีความยาวคลื่นมาก 
  3.5 เลนสมี 2 แบบ คือ เลนสนูน (รวมแสง) เลนสเวา (กระจายแสง) 
  3.6 ภาพจากเลนสเกิดจากรังสีหักเหตัดกัน ตัดกันจริงเกิดภาพจริง เสมือนตัดกันเกิดภาพเสมอืน 
  3.7 ภาพจากเลนสนูน เปนภาพจริง (ขนาดใหญ เล็ก เทาวัตถุ) และภาพเสมือนขนาดใหญ 
  3.8 ภาพจากเลนสเวา เปนภาพเสมือนขนาดเล็กกวาวัตถุ (ถามีเลนสเวาช้ินเดียว) 
  3.9 ภาพจากเลนสเวาและกระจกนูน สามารถเปนภาพจริงได ถามีอุปกรณทางแสงช้ินอื่นท่ีทําใหแสงท่ี
ตกกระทบทั้งเลนสเวาและกระจกนูนเปนแสงลูเขาแลวตัดกันกอนจุดโฟกัสของท้ังเลนสเวาและกระจกนูน 
  3.10 ความสัมพันธระหวาง f, S และ S′   
       f เลนสนูนเปน + เลนสเวาเปน -  
    f

1  = S
1  + S

1
′  S ระยะวัตถุเปน + เสมอ ยกเวนวัตถุเสมือน 

       S′ ระยะภาพ, ภาพจริงเปน + ภาพเสมือนเปน -  
  3.11 กําลังขยายหาไดจาก 

    M = S
S′   =  y

y′   =  fS
f
-   =  f

f  S -′  

  3.12 ความลึกปรากฏหาไดจาก 

    
วัตถุ
ตา

n
n  = 

ตา
วัตถุ

 cosh 
 cos h
θ
θ′

 

   ถามองดิ่ง cos θวัตถุ  =  cos θตา  =  1  ดังน้ัน  
วัตถุ
ตา

n
n   =  h

h′  
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 4. การแทรกสอด เมื่อแสงผานชองคูหรือเกรตตงิจะแทรกสอดเกิดคลื่นนิ่ง ทําใหเกิดแถบมืดแถบสวาง 
  4.1 เงื่อนไขแถบสวาง (A) d sin θ = nλ  
    d l

x  = nλ  

  4.2 เงื่อนไขแถบมืด (N) d sin θ = 







2
1  n - λ  

    d l
x  = 








2
1  n - λ  

  4.3 การหา d ของเกรตตงิ ไดวา d = จํานวนเสน
เกรตติงความยาวของ  

  4.4 เมื่อแสงขาวผานชองคูหรอืเกรตติงจะแยกเปน spectrum โดยตรงกลางเปนแสงขาว 
  4.5 เมื่อแสง 2 ความยาวคลื่น λx และ λy ผานชองคูหรือเกรตติงแลวเกิดการซอนทับของแถบสวาง 
จะไดวา 
    nxλx = nyλy  
 5. การเลี้ยวเบน เกิดเมือ่แสงผานชองเดียว โดยเมือ่ความกวางของชอง (d) มากกวาความยาวคลื่น    
จะทําใหเกิดการแทรกสอดท่ีใหคลื่นนิ่ง 
   เงื่อนไขแถบมืด d sin θ = nλ  
    d l

x  = nλ  

 6. เปรียบเทยีบลวดลายการแทรกสอดจากชองคูและชองเด่ียว 
  6.1 ความกวางของแถบสวาง (N - N) 
   ชองคูทุกแถบกวางเทากัน = d

lλ  

   ชองเดี่ยว แถบอื่นๆ กวาง d
lλ  แตแถบสวางกลางกวาง d

2 lλ  
  6.2 ระยะหางของแถบสวาง (A - A) 
   ชองคูทุกแถบหางกันเทากัน = d

lλ  

   ชองเดี่ยวทุกแถบหางกัน = d
lλ  ยกเวน A0 - A1 หาง d

3 lλ  
  6.3 ความเขมของลวดลายการแทรกสอด 
   ชองคู ทุกแถบเขมเทากัน 
   ชองเดี่ยว แถบสวางกลางเขมท่ีสุด แถบถัดไปเขมนอยลงๆ 
 7. ทัศนอุปกรณ 
  7.1 แวนขยาย ทําจากเลนสนูน ใหภาพเสมือนขนาดใหญ 
  7.2 กลองถายรูป ทําจากเลนสนูน ใหภาพจริงขนาดเล็กบนฟลม 
  7.3 เครื่องฉายภาพนิ่ง ทําจากเลนสนูน ใหภาพจริงขนาดใหญบนฉาก 
  7.4 กลองโทรทรรศน ใชเลนสนูน 2 ตัว โดย fo > fe กําลังขยาย = e

o
f
f  ใหภาพขนาดใหญท่ีระยะอนันต 

  7.5 กลองจุลทรรศน ใชเลนสนูน 2 ตัว โดย fo < fe กําลังขยาย = Mo × Me ใหภาพสุดทายเปน
ภาพเสมือนขนาดใหญ 

(n = 0, 1, 2, ...)

(n = 1, 2, 3, ...) 

(n = 1, 2, ...)

(ปฏิบัพ) 

(บัพ) 
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 8. สีทางแสง 
  8.1 แมสีทางแสงมี 3 สี คือ แดง นํ้าเงิน เขียว 
  8.2 ถาผสมแสงบนฉากขาวจะไดแสงสีตางๆ ตามไดอะแกรม  

แดง

เหลือง มวงแดง

น้ําเงินเขียว
น้ําเงินแกมเขียว

ขาว

  
  8.3 การเห็นวัตถุเปนสีตางๆ เกิดเมือ่มีแสงสีตางๆ ตกกระทบวัตถุแลววัตถุสะทอนหรอืหักเหแสงที่มี
ความถี่ตรงกับความถ่ีของวัตถุน้ันออกมา 
 

แบบทดสอบ 
 
1. ภาพของวัตถุมีขนาดขยาย 3 เทา โดยภาพท่ีไดในกระจกและวัตถุหางกัน 20 เซนติเมตร จงหาวากระจกนี้

เปนกระจกชนิดใด มีความยาวโฟกัสเทาใด 
 1) กระจกนูน ความยาวโฟกัส 3.75 cm 2) กระจกนูน ความยาวโฟกัส 7.5 cm 
 3) กระจกเวา ความยาวโฟกัส 3.75 cm  *4) กระจกเวา ความยาวโฟกัส 7.5 cm  
2. แสงตกตั้งฉากกับดาน AC ของปริซึมดังรูป ถาดาน AB ของปรซึิมสัมผัสกับของเหลว ซ่ึงมีดรรชนีหักเห 1.3 

จงหาความเร็วของแสงในปริซึมเพ่ือทําใหเกิดการสะทอนกลับหมดบนดาน AB  
      1) 1.2 × 108 m/s 
       *2) 2.0 × 108 m/s 
      3) 3.0 × 108 m/s 
      4) 4.5 × 108 m/s   
3. เมื่อนําวัตถุไปวางหนาเลนสเปนระยะ 20 เซนติเมตร พบวาเกิดภาพเสมือนซ่ึงมีขนาดลดลงเหลอื 5

1  เทา
ของขนาดวัตถุ ถามวาภาพกับวัตถุอยูหางกันเทาใด 

  *1) 16 cm 2) 24 cm 3) 80 cm 4) 120 cm  
4. เลนสนูนบางมีความยาวโฟกัส 80 เซนติเมตร ถาวางเลนสน้ีบนแทงพลาสติกใสรูปสี่เหลี่ยม เมือ่แสงอาทิตย

สองลงในแนวดิง่ แสงจะรวมกันเปนจุดซ่ึงต่ํากวาผิวบนของแทงพลาสติกเทาใด ถาดรรชนีหักเหของพลาสติก
เปน 1.5  

 
     1) 53 cm 2) 80 cm 
      *3) 120 cm 4) 125 cm  

A

BC 30°

ของเหลว
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5. เมื่อใหลําแสงขนานของแสงความยาวคลื่น λ ตกตั้งฉากกับสลิตคู ซ่ึงมีระยะระหวางชองสลิตเปน d แลวเกิด
ภาพการแทรกสอดบนฉากที่อยูหางสลิตเปนระยะ D จงหาระยะหางระหวางแถบสวางแถบแรกกับแถบมืดท่ีสาม 

 1) d
Dλ     *2) 2d

D3λ  

 3) d
D2λ    4) 2d

D5λ  
 
6. ริ้วสวางอันดับท่ี 1 ของแสงความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร กับ 580 นาโนเมตร บนฉากอยูหางกัน 1.12 

เซนติเมตร จงหาจํานวนชองตอเซนติเมตรของเกรตติง 
 

แสง

2.00 m
ฉาก

1.12 cmเกรตติง

λ  = 440 nm2

λ  = 580 nm1

  
 1) 40  *2) 400 3) 4000 4) 40000  
7. ฉายแสงสีแดง เขียว และน้ําเงินไปทับกันพอดีบนฉากสีดํา จะเห็นฉากเปนสีอะไร 
  *1) ดํา   2) ขาว 
 3) แดง   4) แลวแต ขึ้นอยูกับความเขมของแสงแตละสี  
8. ถาภาพการแทรกสอดจากสลิตคูท่ีปรากฏบนฉากเปนดังรูป ฉากอยูหางจากสลิตเทากับ 1.20 เมตร ระยะระหวาง

ชองสลิตเปน 0.24 มิลลิเมตร  ความยาวคลื่นของแสงท่ีใชเปนเทาใด  
15 mm

แถบสวาง   
 1) 500 nm 2) 550 nm  *3) 600 nm 4) 650 nm  
9. แวนขยายทําดวยเลนสนูนความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร ถาตองการใชสองดูวตัถุเพ่ือใหเห็นวัตถุใหญขึ้น 

ควรวางวัตถุใหหางจากเลนสเทาใด 
  *1) 7 cm 2) 14 cm 3) 21 cm 4) 28 cm  
10. วางวัตถุไวหนาเลนสนูนใหหางจากเลนส 150 เซนติเมตร เกิดภาพท่ีระยะ 5 เซนติเมตร ดานหลังเลนส     

ถานําเลนสเวาวางหนาเลนสนูนใหหางจากเลนส 5 เซนติเมตร จะไดภาพของวัตถุท่ีอยูไกลมากอยูท่ีตําแหนง 
5 เซนติเมตร หลังเลนสนูนเหมือนเดิม จงหาความยาวโฟกัสของเลนสเวาน้ี 

 1) 35 cm 2) 75 cm  *3) 145 cm 4) 150 cm  
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11. ลําแสงขนาน (ความยาวคลื่นเดี่ยว) ขนาดกวาง L ตกกระทบตั้งฉากกับดานหนึ่งของแทงแกวสามเหลี่ยมมุมฉาก 
(ดรรชนีหักเห n) ดังรูป เมื่อลาํแสงหักเหออกจากแทงแกวทางดานตรงขามมุมฉากของปริซึม ลําแสงจะมี
ขนาดกวางเทาใด  

L

n

θ

 

 1) L sin (n sin θ) 
  *2) θ cos

L θ sin n  1 22-  

 3) L cos (n sin θ)  
 4) θ sin

L θ sin n  1 22-  

 
12. แสงจากดวงอาทิตยซ่ึงเปนแสงไมโพลาโรซ เมื่อเดินทางกระทบโมเลกุลของอากาศในทองฟา จะเกิดการกระเจิง

ออกรอบทิศทาง ดังรูป แสงกระเจิงทิศใดท่ีเปนแสงท่ีโพลาไรซมากท่ีสุด 
 

แสงอาทิตย

โมเลกุลของอากาศ

135° 90° 45°

0°

   
 1) 0° 2) 45°  *3) 90° 4) 135° 
 

เฉลยละเอียด (บางขอ) 
 
3. เฉลย 1) 16 cm 
    โจทยขอนี้เปนเรื่องเลนสและกระจกโคง 
    โจทยกําหนดวา ภาพเปนภาพเสมือนท่ีมีขนาด 5

1  เทาของวัตถุ แสดงวาเลนสเปนเลนสเวา ซ่ึงมี
ระยะโฟกัสเปนลบ (เลนสนูนใหภาพเสมือนขนาดโตกวาวัตถุเสมอ) 

    ดังน้ัน จากสมการของกําลังขยาย 
     m  =  u

v-   =  5
1  ; v  =  5

u-   =  5
20-   =  -4  cm 

    ในเลนสเวาภาพเสมือนอยูฝงเดียวกับวัตถุ  
    ดังน้ันระยะระหวางภาพกับวัตถุเทากับ  20 - 4  =  16 เซนติเมตร 
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4. เฉลย 3) 120 cm 
    โจทยขอนี้เปนเรื่องเลนสและการหักเหท่ีผิวราบ 
    เมื่อแสงขนานผานเลนสจะเขารวมกันท่ีจุดโฟกัส  

f = 80 เซนติเมตร

  
    แตแสงจะหักเหเขาสูแทงพลาสตกิ โดยการหักเหเขาทําใหตกกระทบลึกลงไปเปนระยะทางลึก d  

f = 80 เซนติเมตร
x

จุดท่ีแสงมารวมถาไมมีพลาสติก

จุดท่ีแสงหักเหจากผิวพลาสติกมาตัด

1θ

1θ

1θ

2θ

d

2θ

  
     x = f tan θ1 
     x = d tan θ2 

     f
d  = 

2
1

 tan
tan

θ
θ  

      ~ 
2
1

 sin
sin

θ
θ  

    จากกฎของสเนลล n1sin θ1 = n2sin θ2 
    n1 = 1, n2 = 1.5 ; sin θ1 = 1.5 sin θ2 

     
2
1

 sin
sin

θ
θ  = 1.5 

    ดังน้ัน f
d  ~ 1.5 

     d = 1.5  f 
     d = 1.5 × 80 
      = 120  เซนติเมตร 
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5. เฉลย 2) 2d
D3λ  

   หาตําแหนง A1 จาก l
dx  = nλ 

    x1 = d
lλ  ...(1) 

   หาตําแหนง N3 จาก l
dx  = 








2
1  n - λ  

    x2 = 2d
5 lλ  ...(2) 

    ∴ x2 - x1 = 2d
5 lλ  - d

lλ  

     = 2d
3 lλ  

 
6. เฉลย 2) 400 
    โจทยขอนี้อยูในเรื่องเกรตตงิเลี้ยวเบน 
    โจทยกําหนด λ1 = 440  nm = 4.4 × 10-7  m 
     λ2 = 580  mm = 5.8 × 10-7  m 
    ริ้วสวางอันดับท่ี 1 n = 1 
    ระยะระหวางเกรตติงถึงฉาก ∴  L = 2.0  เมตร 
     x2 - x1 = 1.12  cm = 1.12 × 10-2  m 

    สําหรับ  λ1 d L
x1  = nλ1  

    สําหรับ  λ2 d L
x2  = nλ2  

     d 







L
xx 12 -  = n(λ2 - λ1) 

     d m)(2
m) 10  (1.12 2-×  = (1)(5.8 - 4.4) × 10-7  

     d(0.56 × 10-2) = 1.4 × 10-7  m 
     d = 0.56

1.4  × 10-5  

     d = 56
140  × 10-5  =  2.5 × 10-5  m 

     d = 2.5 × 10-5  m  =  2.5 × 10-3  cm 
    จํานวนเสนตอความยาว N = d

1  

      = 3102.5
1

-×
  เสน/เซนติเมตร 

     N = 2.5
1000   =  4 2.5

4  1000
×
×   =  10

4000  
     N = 400  เสน/เซนติเมตร 
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ไฟฟาสถิต 
 
 1. ประจุไฟฟา มี 2 ชนิด คือ ประจุบวกและประจุลบ ประจุเหมือนกันจะผลักกัน ประจุตางกันจะดูดกัน  
 2. แรงระหวางประจุ หาไดจาก 
 
    F = 2

21
R

QkQ  เปนปริมาณเวกเตอร 
 
  R คือ ระยะหางของจุดประจุท้ังสองซ่ึงวัดจากจุดศูนยกลางถึงจุดศูนยกลาง  
 3. สนามไฟฟา (E) เปนแรงท่ีจุดประจุกระทํากับประจุทดสอบ +1 คูลอมบ  
  3.1 คาสนามไฟฟา หาไดจาก 
 
    E = 2R

kQ  เปนปริมาณเวกเตอร 
 
  3.2 จุดสะเทิน คือ จุดท่ีสนามไฟฟาเปนศูนย  
  3.3 คาสนามไฟฟาในทรงกลมเปนศูนย  
  3.4 ความสัมพันธระหวางแรงและสนามไฟฟาไดวา 
 
    F = qE q คือ ประจุท่ีอยูในสนามไฟฟา 
       F เปนปริมาณเวกเตอร 
   ทิศของ F จะเหมือน E ถา q เปนประจุ +  
   ทิศของ F จะตรงขาม E ถา q เปนประจุ -   
 4. ศักยไฟฟา (VA) คือ งานในการนําประจุ +1 คูลอมบ จากอนันตมาจุดน้ัน 
  4.1 ศักยไฟฟา หาไดจาก 
 
    VA = 

AR
kQ  เปนปริมาณสเกลาร ตองคดิเครื่องหมาย

ประจุ Q ดวย  
  4.2 ศักยไฟฟาในทรงกลมเทากับศักยไฟฟาท่ีผิว 
 
 5. พลังงานศักยไฟฟา (WA, EPA) คือ งานในการนําประจุ q คูลอมบ จากอนันตมา ณ ตําแหนงน้ันๆ 
  พลังงานศักยไฟฟา 
 
    WA = qVA คิดเครื่องหมาย q ดวย   
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 6. ความตางศักยไฟฟา (VAB) คือ งานในการนําประจุ +1 คูลอมบ จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง 
  ความตางศักย หาไดจาก 
 
    VAB = VA - VB Vตอนหลัง - Vตอนแรก    
 7. ความสัมพันธระหวางความตางศักยไฟฟาและสนามไฟฟาในสนามสมํ่าเสมอ ไดวา 
 
    V = Ed โดย E ตองขนานกับ d   
 8. กฎทรงพลังงาน เมื่อไมมีแรงภายนอกไปเกี่ยวของจะไดวา ผลรวมของพลังงานศักยและพลังงานจลน
ทุกจุดมีคาคงตัว 
 
    q(VA - VB) = EkB - EkA    
 9. ตัวเก็บประจุ มี 2 แบบ คือ ตัวเก็บประจุทรงกลมและแผนโลหะขนาน  
  9.1 ความจุของตัวเก็บประจุทรงกลม 
 
    C = 

ผิวV
Q  

 
    C = k

a  a คือ รัศมีทรงกลม 
  
  9.2 ความจุของตัวเก็บประจุแผนโลหะขนาน 
 
    C = 

นระหวางแผV
Q  

  
  9.3 การตอตัวเก็บประจุมี 2 แบบ คือ อนุกรมและขนาน 
 
   - แบบอนุกรม Qรวม = Q1  =  Q2  =  Q3  
     Vรวม = V1 + V2 + V3 

     
รวมC
1  = 

1C
1  + 

2C
1  + 

3C
1  

 
   - แบบขนาน Vรวม = V1  =  V2  =  V3  
     Qรวม = Q1 + Q2 + Q3 
     Cรวม = C1 + C2 + C3    
  9.4 พลังงานท่ีสะสมในตัวเก็บประจุ หาไดจาก  

     W = 2
1 QV  =  2

1 CV2  =  2
1

C
Q2
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แบบทดสอบ 
 
1. ทรงกลมเล็กๆ สองลูกมีมวลเทากันเทากับ m มีประจุไฟฟา Q เทากัน แขวนไวดวยเชือกยาว l  เชือกท้ัง

สองกางออกเปนมุม 2θ โดย θ เปนมุมเล็กมาก ทรงกลมทั้งสองหางกันเปนระยะ x ระยะ x มีคาเทาใด     
(k คือ คาคงตัวทางไฟฟา)  

       *1) 
1/32

mg2kQ







 l  2) 
1/3

22kQ
mg















l
 

      3) 
1/32

mgkQ







 l  4) 
1/3

2kQ
mg















l
 

  
2. หยดน้ํามันรัศม ี r ลอยนิ่งในสนามไฟฟา E ท่ีมีทิศดิ่งลง ประจุไฟฟาในหยดน้ํามันมีคาเทาใด กําหนดใหหยด

นํ้ามันมีความหนาแนน ρ  

 1) + 3
4

E
gR3ρπ   *2) - 3

4
E

gR3ρπ  3) + 4
3

gR
E
3ρπ

 4) - 4
3

gR
E
3ρπ

 
 
3. ประจุขนาด 3 × 10-8 คูลอมบ วางท่ีจุด B ซ่ึงหางจากจุด A เปนระยะทาง 25 เซนติเมตร จะตองวางประจุ

ท่ีเหมาะสมหางจาก A เปนระยะทางเทาใดจึงจะทําใหทุกๆ จุดบนผิวทรงกลมรัศมี 20 เซนติเมตร ท่ีมี
ศูนยกลางท่ีจุด A มีคาเปนศูนย 

 1) 12 cm  *2) 16 cm 3) 20 cm 4) 24 cm  
4. จากรูป ถาตัวเก็บประจุ A มีประจุ 2 ไมโครคูลอมบ จงหาพลังงานไฟฟาสะสมในตัวเก็บประจุ B  

A F1 µ

B F3 µ   
 1) 2 × 10-6 J 2) 3 × 10-6 J 3) 4 × 10-6 J  *4) 6 × 10-6 J  
5. ทรงกลมตัวนํารัศมี 10 เซนติเมตร มีประจุ 1 ไมโครคูลอมบ ศักยไฟฟาท่ีระยะ 5 เซนติเมตรจากจุด        

ศูนยกลางภายในทรงกลมเปนเทาใด 
 1) 0 V 2) 9 × 103 V  *3) 9 × 104 V 4) 1.8 × 105 V  
6. ตัวเก็บประจ ุC1 เทากับ 5 ไมโครฟารัด และ C2 เทากับ 10 ไมโครฟารัด เดมิไมมีประจุอยูเลย ตอเปนวงจร

ดังรูป ตอนแรกโยก S ไปแตะ A จนเกิดสมดุลทางไฟฟา จากน้ันโยก S ไปทาง B พลังงานท่ีสะสมใน C2 
เปนเทาใด  

      1) 25 µJ 2) 50 µJ 
      3) 100 µJ  *4) 125 µJ 
  

2θ

x

l l

A B

15 V

S

1C 2C
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7. จุดประจุ A ขนาด 15 ไมโครคูลอมบ อยูบนแกน Y ณ ตําแหนง y = -3.0 เมตร ในขณะที่จุดประจุ B ขนาด   
-4 ไมโครคูลอมบ อยูบนแกน X ณ ตําแหนง x = 2.0 เมตร  จงหาวาจะตองใชพลังงานเทาใด ในการยาย
ประจุ +2 ไมโครคูลอมบ จากระยะอนันตมาไวยังจุดกําเนิดพิกัดฉากนี้ 

 1) -27 mJ  *2) 54 mJ 3) -63 mJ 4) 63 mJ  
8. อนุภาคโปรตอนเคลื่อนที่ในบริเวณท่ีมีสนามไฟฟาสม่ําเสมอขนาด 50000 นิวตันตอคูลอมบ จาก A ไป B ดังรูป

ถาการเคลื่อนท่ีในลักษณะนี้ทําใหอนุภาคโปรตอนดังกลาวมีพลังงานจลนเปลี่ยนไป 2 × 10-15 จูล  จงหา
ระยะทางจาก A ไป B 

  *1) 0.25 m 2) 0.5 m 3) 0.75 m 4) 1.0 m  
9. มีประจุกระจายสม่ําเสมอบนแผนพลาสติกขนาดใหญ ทําใหเม็ดโฟมมวล m มีประจุ q ท่ีแขวนดวยดายท่ีเปน

ฉนวนไฟฟาจากแผนพลาสติกกางออกทํามุม α กับแผนพลาสติก แสดงวาเม็ดโฟมอยูในสนามไฟฟาท่ีมีคาเทาใด 
 

α

  
 1) q

mg  sin α   *2) q
mg  tan α  3) mgq sin α  4) mgq tan α  

 
10. แผนโลหะขนานสองแผน วางหางกันสม่ําเสมอเปนระยะ d แตละแผนมีประจุไฟฟาชนิดตรงกันขามเปน +Q 

และ -Q ถาอนุภาคมวล m มีประจุไฟฟา -2q หลุดออกจากแผนลบและวิ่งดวยความเรง 3g ไปยังแผนบวก 
แผนโลหะทั้งสองมีความตางศักยไฟฟาเทาใด  

 1) mgd
q

3
2  2) qd

mg
2
3  3) q

mgd
3
2   *4) q

mgd
2
3  

 
11. อิเล็กตรอนมีมวล me มีประจุ -e ถูกปลอยจากจุด A (จากหยุดน่ิง) ภายใตสนามไฟฟาสม่ําเสมอ E ใน

สุญญากาศขณะที่อิเล็กตรอนผานจุด B มีความเร็ว v  จงหาวาความตางศักยไฟฟาระหวางจุด A และ B 
เปนเทาใด  

 1) eE 2) 0.5 mev2 3) 0.5 mev2e  *4) e
vm 0.5 2

e  
 
12. แผนโลหะคูขนาน มีสนามไฟฟาสม่ําเสมอ E ทิศดังรูป ถามีไอออนมวล m ประจุ +Q หลุดจากแผน A ดวย

อัตราเรว็ตนนอยมาก ไอออนจะถึงแผน B ท่ีระยะหาง d จากแผน A ดวยอัตราเร็วเทาใด 

     1) QEd
2m  

     2) 2QEd
m  

     3) 2m
QEd  

      *4) m
2QEd  

แผน A แผน B
+
+
+
+

-
-
-
-

d

E
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เฉลยละเอียด (บางขอ) 
 

1. เฉลย 1) 
1/32

mg2kQ







 l  

    คิดท่ีทรงกลมใดทรงกลมหนึ่ง 
     T cos θ = mg ...(1) 

     T sin θ = 2
2

x
kQ  ...(2) 

     tan θ = 2
2

mgx
kQ  

    θ เล็กๆ  ∴ tan θ = sin θ  

     l2
x  = 2

2

mgx
kQ  

     x3 = mg
2kQ   

2 l⋅  

     x = 
1/32

mg2kQ







 l  
 

2. เฉลย 2) - 3
4

E
gR3ρπ  

    หยดน้ํามันลอยนิ่ง 
     qE = mg 
     q = E

mg  

    จาก ρ = V
m  

     ∴ q = E
gVρ  

     ∴ q = ρ 3
4

E
gR3π  

    โดย q เปนประจุ - Q ทิศ F ตรงขาม E  

    ดังน้ัน q = - 3
4

E
gR3ρπ  

 
 
 
  

θ

xmg

F

l T

QQ
θ

T cos θ

T sin θ

mg

qE

E
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3. เฉลย 2) 16 cm 
    ใหวางประจุ -Q หาง A เปนระยะ x cm แลวทุกจุดบนเสน 

รอบวงจะมีศักยไฟฟาเปน 0 
    คิดที่ C ; VC = 0 

     2
8

105
10  k3

-
-

×
×  = 210 x)(20

kQ
-- ×

 ...(1) 

    คิดที่ D ; VD = 0 

     ∴ 2
8

1045
10  k3

-
-

×
×  = 210 x)(20

kQ
-×+

 ...(2) 

    (2)
(1)  ; 9 = x20

x20
-
+  

     x = 16 cm  
4. เฉลย 4) 6 × 10-6 J 
    โจทยขอนี้เปนเรื่องความจุไฟฟา  

A F1 µ

B F3 µ   
    เน่ืองจากไมมีกระแสไหลในวงจร ความตางศักยครอม A และ B ตองมีคาเทากัน 

     CA = 
A
A

V
Q  

    จากโจทย QA = 2 µC 

      = 2 × 10-6 C 

    ดังน้ัน VA = 
A
A

C
Q   =  6

6

101
10  2

-
-

×
×   =  2 Volt 

     VB = VA  =  2 Volt 

     VB = 
B
B

C
Q  

     QB = CBVB 

      = (3 × 10-6 F)(2 Volt) 
     QB = 6 × 10-6 C = 6  µC 
    ดังน้ันพลังงานสะสมในตัวจุ B 

     UB = 2
1 2

BBVC  = 
B

2
B

2C
Q  

      = 2
1 (3 × 10-6 F)(2 Volt)2 

      = 6 × 10-6 J = 6  µJ 

D A B
-Q C 810  3 -×

210  25 -×
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5. เฉลย 3) 9 × 104 V 
    โจทยขอนี้เปนเรื่องศักยไฟฟา 
    ขอสังเกต  ศักยไฟฟาภายในทรงกลมตัวนํา จะมีคาเทากับศักยไฟฟาท่ีผิวของทรงกลม 
    โจทยกําหนด R = 10  cm 
     r = 5  cm 
     Q = 1  µC  =  1 × 10-6 C 
     V = R

KQ  

      = 
m)10(10

C) 10  )(1/Cm N10  (8.99
2

6229
  

-
-

×
×⋅×  

     V = 9 × 104  J/C  =  9 × 104  Volt  
6. เฉลย 4) 125 µJ 
    เมื่อเลื่อน S ไปทาง A จนสมดุลทางไฟฟาท่ี C1 จะมีความตางศักย 

15 Volt 
 
 
    เมื่อโยก S ไปทาง B จะมีการถายโอนประจุจาก C1 ไป C2 หยุด

ถายโอนเมื่อความตางศักยเปน V′  
    ไดวา Qรวมกอนตอ = Qรวมหลังตอ  
     C1V = C1V′ + C2V′  
     5 × 15 = 5V′ + 10V′ 
     V′ = 5 โวลต 
     W ท่ีสะสมใน C2 = 2

1 C2V′2  

      = 2
1  × 10 × 25 = 125 µJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15 V F 5  C1 µ=

A

B

F5  C1 µ= F 10  C2 µ=

V′
Q ′1

V′
Q ′2
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ไฟฟากระแส 
 
 1. กระแสไฟฟา (I) คือ จํานวนประจุบวกท่ีผานพ้ืนหนาตัดหนึ่งใน 1 หนวยเวลา  
  หา I ไดจาก -  I = t

Q  
 
    -  I = nevA 
 
 2. ความตานทาน (R) ของลวดตัวนํา  
  หา R ไดจาก R = A

lρ  
 
 3. กฎของโอหม 
  เมื่อมีกระแสไฟฟาผานความตานทาน ไดวาอัตราสวนระหวางกระแสท่ีผานและความตางศักยของตัว
ตานทานมีคาคงท่ี  
    V

I  = R
1  หรือ V = IR  

 
  V = IR หมายถึง งานท่ี +1 คูลอมบเสียใหแกตัวตานทาน  
 4. การตอตัวตานทาน ทําได 2 แบบ คือ ตออนุกรมและตอขนาน  
  4.1 ตออนุกรม Iรวม = I1  =  I2  =  I3  
     Vรวม = V1 + V2 + V3 
     Rรวม = R1 + R2 + R3   
 
  4.2 ตอขนาน Iรวม = I1  +  I2  +  I3  
     Vรวม = V1  =  V2  =  V3 
     

รวมR
1  = 

1R
1  + 

2R
1  + 

3R
1   → Rรวม มีคานอยกวา R แถวท่ีนอยท่ีสุด 

        → R = 
21

21
RR

RR
+  → ในกรณีท่ีมี 2 ตัว 

 
 5. แรงเคลื่อนไฟฟา (E) คือ งานท่ีเซลลไฟฟาจายใหแกประจุ +1C ในการเคลื่อนครบวงจร  
  หาไดจาก  E = IR + Ir → I = rR

E
+  

 
 6. การตอเซลลไฟฟา มีการตอ 2 แบบ คือ การตออนุกรมและการตอขนาน 
 
  การตออนุกรม - Eรวม   
     - rรวมกัน   

ถาตอถูกขั้ว Eรวม = E1 + E2 + ...  
ถาตอผิดขั้ว Eรวม = ΣEถูก - ΣEผิด 
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 7. การหาความตางศักย หาไดจาก 
 
     VAB = ΣIR - ΣE  → E ทิศตาม I เปน +,  E ทิศสวน I เปน - 
         โดยคิดกระแสจาก A ไป B  
 8. พลังงานไฟฟาของตัวตานทาน (W) คือ งานท่ีความตานทานไดท้ังหมด 
 
  - หา W ไดจาก W = QV 
      = ItV 
      = I2Rt 

      = R
tV2
 

 
 9. กําลังไฟฟาของตัวตานทาน (P) คือ งานไฟฟาท่ีถูกเปลี่ยนไปในหนึ่งหนวยเวลา 
 
  - หา P ไดจาก P = t

W  

      = IV 
      = I2R 

      = R
V2

 
 
  - เครื่องใชไฟฟาจะกําหนดคา P ท่ีใชกับ V มาให ถาใชกับ V ท่ีเปลี่ยนไป คา P ก็จะเปลี่ยน I จะ
เปลี่ยนแต R คงตัว  
 10. การคิดคาไฟ คิดจากพลังงานไฟฟาท่ีใชมีหนวยเปนหนวย (unit) ซ่ึงคือ กิโลวัตต ⋅ ช่ัวโมง   
  หาจํานวนยูนิตไดจาก จํานวนยูนิต = 1000

วัตต  × ช่ัวโมง 
 
 11. มิเตอร มี 3 แบบ คือ แอมมิเตอร โวลตมเิตอร และโอหมมเิตอร ซ่ึงดัดแปลงมาจากกัลวานอมิเตอร  
  11.1 แอมมิเตอร วดั I 
   - วิธีทําตอความตานทานนอยๆ (Shunt) แบบขนานกับกัลวานอมิเตอร 
     IGRG = ISRS  
   - วิธีใชตอ  A  แบบอนุกรมกับวงจร  
  11.2 โวลตมิเตอร วัด V 
   - วิธีทําตอความตานทานมากๆ กับกัลวานอมิเตอร 
     Vที่อาน = VG + VR  
   - วิธีใชตอ  V  แบบขนานกับจุด 2 จุด  
  11.3 โอหมมิเตอร วัด R 
   - วิธีใชตอ R ท่ีตองการวัดเขากับโอหมมิเตอร 
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แบบทดสอบ 
 
1. กระแสไฟฟา I ท่ีผานเสนลวดเสนหนึ่งสัมพันธกับเวลาดังกราฟ จงหาปริมาณประจุไฟฟาท้ังหมดท่ีผานพ้ืนท่ี 

หนาตัดของเสนลวดโลหะนี้ ในชวงเวลา 0 ถึง 10 วินาที 
 
      1) 5.0 C 
      2) 6.25 C 
       *3) 7.5 C 
      4) 5.75 C 
  
2. ลวดตัวนําเสนหนึง่ มีพ้ืนท่ีหนาตัด A ตารางเมตร ความหนาแนนของอิเล็กตรอนอิสระเทากับ n อนุภาคตอ

ลูกบาศกเมตร ปลายทั้งสองขางของลวดเสนนี้ตอเขากับแหลงจายไฟทําใหเกิดกระแสไหลในลวด I แอมแปร
ถาอิเล็กตรอนอิสระใชเวลาในการเคลื่อนท่ีจากปลายขางหนึ่งไปอีกปลายหนึ่ง t วินาที จงหาความยาวของ
ลวด (e คือประจุของอิเล็กตรอน) 

 1) en
At
l  2) I

neAt   *3) neA
It  4) A

enl  
 
3. ในการทดลองตอตวัตานทาน R1, R2, R3 และ R4 ดังในภาพ ถาจะใหไดคาความตานทานรวมต่ําสุด คา R1, 

R2, R3 และ R4 ควรมีคาเปนกี่โอหม เรียงตามลําดับดังน้ี 
       *1) 10, 40, 30, 20 
      2) 20, 10, 40, 30 
      3) 30, 20, 10, 40 
      4) 40, 30, 20, 10  
4. เซลลไฟฟา 4 ตัว ตางมีแรงเคลือ่นไฟฟา E โวลต และความตานทานภายใน r โอหม เทากัน นําเซลลไฟฟา

ไปตอกันเปนวงจรกับความตานทานภายนอก R พบวาเมื่อตอเซลลไฟฟาอยางขนานจะใหกระแสไฟฟาผาน
ความตานทาน R เปน 1.5 เทา ของกระแสไฟฟาเมื่อตอเซลลไฟฟาอยางอนุกรมความตานทานภายใน r     
มีคาก่ีโอหม 

 1) 0.5 R 2) R 3) 1.5 R  *4) 2 R  
5. ขนาดความตางศักยระหวาง A และ B มีคาเทาใด 
 
      1) 0.2 V 
       *2) 3.8 V 
      3) 5.0 V 
      4) 7.4 V 
 
 
  

0 5 10
0.5
1.0
1.5

t (S)

I (A)

1R

2R 3R 4R

4 V 4 Ω A

2 Ω
2 V1 Ω

B

12 V

3 Ω



วิทยาศาสตร ฟสิกส (172) _________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 
2008 

6. กัลแวนอมเิตอรเครื่องหนึ่ง ขณะที่ตออยูกับวงจรตามรูป พบวาเขม็ช้ีเต็มสเกลพอดี เมือ่นําตัวตานทานอีกหนึ่งตวั
คา 1500 โอหม มาตอแบบอนกุรมใหกับวงจร พบวาเข็มของมเิตอรช้ีท่ี 4

1  ของสเกล ถาแรงเคลื่อนไฟฟา
เกิดจากเซลลท่ีมีความตานทานภายในต่ํามากและความตานทานของกัลแวนอมเิตอรนอยมาก ตวัตานทาน R 
มีคาความตานทานเทาใด 

G
R

  
  *1) 500 Ω   2) 1000 Ω 
 3) 1500 Ω   4) 2000 Ω  
7. เครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องหนึ่งกําลังทํางานดวยอัตรา 88 กิโลวัตต สงกําลังไฟฟาผานสายไฟซ่ึงมีความตานทาน    

0.5 โอหม เปนเวลา 5 วินาที ท่ีความตางศักย 22000 โวลต  จงหาคาพลังงานท่ีสูญเสียไปในรูปความรอน
ภายในสายไฟ 

 1) 8 J   2) 20 J 
  *3) 40 J   4) 80 J  
8. วงจรแบงศักยไฟฟา ดังรูป ถาตองการไดความตางศักยตกครอม R2 เปน 2.0 โวลต โดยใหมีกระแสผานไมเกิน 

2.5 มิลลิแอมแปร ควรใช R1 และ R2 ตามขอใด  

10 V
R

R
1

2

  
 1) R1 = 80 Ω และ R2 = 20 Ω 2) R1 = 900 Ω และ R2 = 300 Ω 
  *3) R1 = 4000 Ω และ R2 = 1000 Ω 4) R1 = 15000 Ω และ R2 = 5000 Ω  
9. แกลแวนอมิเตอรมีความตานทาน 1 กิโลโอหม ทนกระแสสูงสดุ 0.1 มิลลิแอมแปร ตองใชชันตท่ีมีความ

ตานทานเทาใดจึงจะวัดกระแสไฟฟาไดสูงสุด 20 มิลลิแอมแปร 
 1) 0.5 Ω     *2) 5.0 Ω  
 3) 50.0 Ω    4) 500.0 Ω  
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10. นําไดโอดเหมอืนกัน 4 ตัว มาตอกันดังรูป แลวตอเขากับแหลงกําเนิดไฟฟาสลับรูปซายน ถาใช
ออสซิลโลสโคปตรวจดรููปคลื่นของความตางศักยครอม R จะไดรูปคลื่นในขอใด  

R
  

 1) 

O t

VR

 2) 

O t

VR

 

 

  *3) 

O t

VR

 4) 

O t

VR

 

 

เฉลยละเอียด (บางขอ) 
 
2. เฉลย 3) neA

It  
     จาก I = nevA 
     แต v = t

S  

      I = ne t
l A 

      ∴  l  = neA
It  

 
4. เฉลย 4) 2 R 
     เมื่อตออนุกรม Iอนุกรม = 4rR

4E
+  ...(1) 

     เมื่อตอขนาน Iขนาน = 
4
r  R

E
+

  =  r  4R
4E
+  ...(2) 

     (1)
(2)  ; 

อนุกรม
ขนาน

I
I  = r4R

4rR
+
+  

      1.5 = r4R
4rR
+
+  

      6R + 1.5r = R + 4r 
      5R = 2.5r 
      ∴  r = 2R 
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แมเหล็กไฟฟา 
 
 1. ความเขมของสนามแมเหล็ก คือ จํานวนฟลักซแมเหล็กท่ีตกตั้งฉากใน 1 หนวยพ้ืนท่ี มีหนวยเปนเวเบอร/
ตารางเมตรหรอืเทสลา  
     B = 

⊥

φ
A  

 
 2. การเหนี่ยวนําแมเหล็ก  
  2.1 เมื่อมีกระแสไหลในเสนลวดจะเกิดสนามแมเหล็กรอบๆ เสนลวด  

I

B   
   ทิศของ B หาไดจากการใชมือขวา กําลวดใหนิ้วหัวแมมือแทน I นิ้วท้ัง 4 แทน B 
  2.2 เมื่อมีกระแสไหลในขดลวดจะเกิดการเหนี่ยวนําแมเหล็ก หาขั้วแมเหล็กไดจากการใชมือขวากําลวด 
นิ้วท้ัง 4 แทน I นิ้วหัวแมมือแทนขั้วเหนือ 

N S

  
 3. แรงจากสนามแมเหล็ก 
  3.1 ประจุ q เคลื่อนท่ีเขาไปในสนามแมเหล็กจะมีแรงกระทํา คือ  
    F

v  = q vv  × B
v  

   หรือ F = qvB sin θ θ เปนมุมระหวาง v กับ B 
 
   F จะตั้งฉากกับ v ทําใหประจุวิ่งโคงวงกลม โดยแรงนี้เปนแรงเขาสูศูนยกลาง  
    FC = R

mv2
 

 
  3.2 เมื่อมีกระแสไหลในเสนลวดที่อยูในสนามแมเหล็กจะเกิดแรงกระทํา  
    F = I l B sin θ  
 
  3.3 การหาทิศ F หาไดจากการใชมือขวา นิ้วท้ัง 4 แทนทิศ I ฝามือหันหา B นิ้วหัวแมมอืแทนทิศ F 
ท่ีกระทําตอประจุ + 
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  3.4 เสนลวด 2 เสน ท่ีมีกระแสผานและวางขนานกันจะเกิดแรงกระทําซ่ึงกันและกัน  
    F = d

IKI 21 l  
 
   l  = ความยาวของสวนท่ีขนานกัน 
   d = ระยะหางของลวดท้ังสอง 
   ถา I ไหลทางเดียวกันเกิดแรงดงึดูดกัน ถา I ไหลสวนทางกันเกิดแรงผลักกัน 
  3.5 เมื่อมีกระแสไหลในโครงลวดจะเกิดแรงกระทํา ทําใหเกิดโมเมนตแรงคูควบ  
      MC = BINA cos θ θ คือ มุมระหวางระนาบขดลวดกับ B  
 4. การเหนี่ยวนํากระแสไฟฟา 
  4.1 เมื่อเคลื่อนขดลวดหรือแมเหล็กจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา 

     ε = t∆
φ∆  

  4.2 ทิศของแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําหาไดจากการใชมือขวา 
   - โดยการกํามือ ใหน้ิวหัวแมมือเปนแมเหล็กขั้วเหนือท่ีสราง น้ิวท้ัง 4 แทนทิศของ E เหนี่ยวนํา  

N
N ที่สราง

ε   
   - ใหน้ิวหัวแมมอืแทน B ท่ีสราง ซ่ึงจะมีทิศตรงขาม ∆B น้ิวท้ัง 4 แทนทิศ E เหนี่ยวนํา  

B

B ที่สรางε
  

  4.3 เมื่อเสนลวดเคลื่อนที่ตัดเสนแรงแมเหล็กจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา 
     ε = B l v 
   ทิศของ E หาจากการใชกฎมือขวา ใหน้ิวท้ัง 4 แทน v, F ฝามือหันหา B น้ิวหัวแมมือแทน ε, I 
 5. หมอแปลงไฟฟา ใชแปลงความตางศักยไฟฟา โดยใชกับไฟฟากระแสสลับ 

1N 2N

1E 2E

2VR

  
  5.1 

2
1

E
E   =  

2
1

N
N  

  5.2 E1 อาจเขียนเปน V1 แต E2 จะเทากับ V2 เมื่อขดลวดไมมีความตานทาน 
  5.3 เมื่อประสิทธิภาพ 100% ไดวา I1V1  =  I2V2  
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แบบทดสอบ 
 
1. ประจุ -q มีมวล m เคลื่อนท่ีดวยความเรว็ตน v0 เขาไปในบริเวณ (1) ซ่ึงมีสนามไฟฟาสม่ําเสมอ E และ

บริเวณ (2) ซ่ึงมีสนามแมเหล็กสม่ําเสมอ B โดย E และ B มีทิศดังรูป และ d เปนระยะทางที่ประจุเคลื่อนท่ี
ในบริเวณ (1) เมื่อเขาสูบริเวณ (2) แลวประจุจะมีเสนทางการเคลื่อนท่ีอยางไร 

(1)
(2)

d

B

E

0v

  

  *1) โคงลง รัศมีความโคง = qB
m

m
2qEd  v2

0 -  2) โคงลง รัศมีความโคง = qB
m

m
2qEd  v2

0 +  

 3) โคงลง รัศมีความโคง = m
qB

m
2qEd  v2

0 +  4) โคงลง รัศมีความโคง = m
qB

m
2qEd  v2

0 -  
 
2. ลวดทองแดงมีความหนาแนน ρ และพื้นท่ีหนาตัด A นํามางอใหเปนเหลี่ยม 3 ดานยาวเทาๆ กัน และ

สามารถหมุนรอบแกน PQ ซ่ึงอยูในแนวระดับ ลวดเสนนี้อยูในสนามแมเหล็กสม่ําเสมอ B มีทิศพุงขึ้นตาม
แนวดิ่ง เมือ่ผานกระแส I เขาไปจะทําใหลวดเอียงทํามุม θ กับแนวดิ่งดังรูป ถา g เปนความเรงเน่ืองจาก
สนามโนมถวงโลก ขนาดสนามแมเหล็ก B จะมีคาเทาใด 

 
      *1) 2 I

Ag tan θρ  2) 2 I
 sinAg θρ   

     3) I
Ag tan θρ  4) I

 sinAg θρ  
  
3. ลวดตัวนําเสนหนึ่งเคลื่อนท่ีผานสนามแมเหล็กสม่ําเสมอในทิศทางดังรูป ดวยความเร็วคงท่ี v ขอใดถูกตองท่ีสุด 
      *1) ศักยไฟฟาท่ีปลาย b สูงกวาศักยไฟฟาท่ีปลาย a 
     2) จะมีกระแสไหลจาก a ไปยัง b 
     3) ศักยไฟฟาท่ีปลาย a สูงกวาศักยไฟฟาท่ีปลาย b 
     4) ศักยไฟฟาท่ีปลาย a และปลาย b เทากัน  
4. จํานวนขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟาเทากับ 200 รอบ และ 20 รอบ ตามลําดับ       

หมอแปลงนี้ใชกับไฟบาน 220 โวลต ถาขดลวดทุติยภูมิตอกบัความตานทาน 10 โอหม ถามวากําลัง    
ความรอนท่ีเกิดขึ้นท่ีความตานทานนี้เปนเทาใด ถาไมมีการสูญเสียพลังงานในหมอแปลงเลย 

 1) 4840 W 2) 220 W  *3) 48.4 W 4) 22.0 W  
5. หมอตุนไฟฟามีความตานทาน 50 โอหม ไมสามารถใชกับไฟบาน (220 โวลต) ไดโดยตรง ตองใชกับหมอแปลง

ลงถาหมอแปลงท่ีใชมีความตานทานของขดปฐมภูมินอยมาก แตความตานทานของขดลวดทุติยภูมิเปน 5 โอหม 
จํานวนรอบขดลวดปฐมภูมแิละทุติยภูมิเปน 200 และ 100 รอบตามลําดับ กําลังของหมอตุนเปนเทาใด 

 1) 100 วัตต 2) 110 วัตต  *3) 200 วัตต 4) 220 วัตต 

g
P B

I

Q

θ

θ

a

b
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6. เมื่อนําขดลวดตัวนําไฟฟาเคลื่อนท่ีตัดสนามแมเหล็กโดยผานจากดานซายไปขวาดังรูป กระแสไฟฟาในขดลวด   

จะเปลี่ยนแปลงอยางไร 

B
 

 1) เกิดกระแสไฟฟาวนตามเข็มนาฬกิาขณะเขาสูสนามแมเหล็ก และกระแสทวนเข็มนาฬิกาขณะออกจาก
สนามแมเหล็ก 

  *2) เกิดกระแสไฟฟาวนทวนเข็มนาฬกิาขณะเขาสูสนามแมเหล็ก และกระแสตามเข็มนาฬิกาขณะออกจาก
สนามแมเหล็ก 

 3) เกิดกระแสวนตามเข็มนาฬิกาตั้งแตเขาสูสนามแมเหล็กจนพนจากสนามแมเหล็ก 
 4) เกิดกระแสวนทวนเข็มนาฬิกาตั้งแตเขาสูสนามแมเหล็กจนพนจากสนามแมเหล็ก  
7. วงลวดตัวนําวางอยูใกลกับลวดตวันํา C ซ่ึงมีกระแส I ผาน ถาดึงวงลวดใหเคลื่อนท่ีออกจาก C ดังรูป 

ขอความตอไปนี้ขอใดถูกตองท่ีสุด 
     1) เกิดกระแสเหนี่ยวนําในวงลวดมทิีศทวนเข็มนาฬิกา 
      *2) เกิดกระแสเหนี่ยวนําในวงลวดมทิีศตามเข็มนาฬิกา 
     3) ไมเกิดกระแสเหนี่ยวนําในวงลวด 
     4) เกิดแรงผลักระหวางวงลวดกับ C   
8. อิเล็กตรอนกําลังเคลื่อนท่ีลงลางในระนาบของขดลวด เมื่อปลอยกระแส I ไหลดังรูป แรงกระทําตออิเล็กตรอน

จะเปนตามขอใด 
     1) ไมมีแรงกระทํา 2) แรงกระทําในทิศขึ้น 
     3) แรงกระทําไปทางขวา  *4) แรงกระทําไปทางซาย  
9. ถาเลื่อนแทงแมเหล็ก M ไปทางขวามือดังรูป กระแสไฟฟาท่ีผานความตานทาน R ในวงจรท้ังสองเปนตามขอใด 

A R B
วงจร ก

C R D
วงจร ข

M
N S v

  
  *1) ในวงจร ก กระแสมีทิศจาก B ไป A  และในวงจร ข กระแสมีทิศจาก D ไป C 
 2) ในวงจร ก กระแสมีทิศจาก A ไป B  และในวงจร ข กระแสมีทิศจาก D ไป C 
 3) ในวงจร ก กระแสมีทิศจาก B ไป A  และในวงจร ข กระแสมีทิศจาก C ไป D 
 4) ในวงจร ก กระแสมีทิศจาก A ไป B  และในวงจร ข กระแสมีทิศจาก C ไป D  
10. ในบริเวณท่ีมีสนามแมเหล็ก B มีแทงอะลูมิเนียมยาว l  มวล m ถูกแขวนอยูในแนวระดับดวยลวดเบาให

วางตัวตั้งฉากกับสนามแมเหล็ก  ความตึงในเสนลวดจะเปลี่ยนไปเทาใดเมื่อกลับทิศของกระแสไฟฟา I 
 
      *1) 2IB l  2) IB l   
     3) 2mg 4) mg 
 
 

I

ตามเข็มC

I

g

แทงอะลูมิเนียม

I

B
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11. อิเล็กตรอนมวล m ประจุ e เคลือ่นท่ีเปนทางโคงรัศมี R ในทิศตั้งฉากกับสนามแมเหล็ก B แตถาตองการทํา

ใหเคลื่อนท่ีเปนทางตรง ตองใสสนามไฟฟาขนาดเทาใด ในทิศตั้งฉากกับท้ังทิศของสนามแมเหล็กและทิศการ
เคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอน 

  *1) m
ReB2

 2) m
eBR2

 3) m
BRe2

 4) m
eBR  

 

เฉลยละเอียด (บางขอ) 
 

1. เฉลย 1) โคงลง รัศมีความโคง = qB
m

m
2qEd  v2

0 -  

   ประจุ -q วิ่งในสนามไฟฟาจะเกิดแรงกระทําโดยการเคลื่อนท่ีดังรูป ทําให -q วิ่งชาลง ไดวา 
     q(VA - VB) = 2

1 2
Bmv  - 2

1 2
Amv  

     -qEd = 2
1 2

Bmv  - 2
1 2

0mv  

     





 qEd  mv2
1

m
2 2

0 -  = vB  

     vB = m
2qEd  v2

0 -  

   ประจุ -q วิ่งในสนามแมเหล็กจะทําใหวิ่งโคงลงหารัศมีความโคงจาก qvB = R
mv2

 

     ∴  R = qB
mv   =  qB

m
m

2qEd  v2
0 -  

 
2. เฉลย 1) 2 I

 Ag tan θρ  

P BI

Q

θ

θ

R
S

mg
mg

mg
F

θ

2mg

mg

P

R,S BIF l=

  
   ใหลวดแตละดานมมีวล m และยาว l  เมื่อดูดานตัดขวาง จะมีแรงกระทําดังรูป 
    การท่ีลวดเอียงนิ่งได แสดงวาลวด PQRS สมดุล โดยมีแรงจากนํ้าหนักและแรงจากสนามแมเหล็ก

ท่ีกระทําตอดาน RS 
   คิดโมเมนตรอบจุด P 
    Mตาม = Mทวน  

A B

0v

E

q-
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    2mg 2
l  sin θ + mg l  sin θ = I l B ⋅ l cos θ  

    2mg sin θ = I l B cos θ  
   ρ  =  V

m  ; 2ρVg sin θ = I l B cos θ  
    2ρA l g sin θ = I l B cos θ  
    B = I

Ag tan2 θρ  
 
4. เฉลย 3) 48.4 W 
    โจทยขอนี้เปนเรื่องหมอแปลงไฟฟา 
    โจทยกําหนด N1 = 200  รอบ 
     N2 = 20  รอบ 
     V1 = 220  Volt 
     R2 = 10  Ω 
     P = ? 
    ไมมีการเสียพลังงานในหมอแปลงเลย  

R20N2 =V220  V1 =

200 N1 =

  
    ในเรื่องหมอแปลง 

2
1

V
V  = 

2
1

N
N  

     V2 = 










1
2

N
N V1 

     V2 = 






200
20 (220  Volt)  =  22  Volt 

    ความรอนท่ีเสียในความตานทาน 

     P = IV  =  I2R = R
V2

 

     P = Ω10
  Volt)(22 2

 = 10
2222 ×   =  48.4  Watt 

 
5. เฉลย 3) 200 วัตต 

   จาก  
1
1

N
E  = 

2
2

N
E  

     200
220  = 100

E2  

      E2 = 110  

   หา I2 จาก  I2 = rR
E2
+  = 550

110
+  = 2 A 

   หากําลังของหมอตุนจาก P = RI22  = 4 × 50 = 200 วัตต 
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ไฟฟากระแสสลับ 
 
 1. ไฟฟากระแสสลับ ปรมิาณตางๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 
  1.1 แรงเคลื่อนไฟฟาขณะใดๆ e = Em sin ωt 
  1.2 กระแสไฟฟาขณะใดๆ i = Im sin ωt ω = 2πf 
  1.3 ความตางศักยขณะใดๆ v = Vm sin ωt  
 2. คาที่วัดไดจากมิเตอร เรียกวา คายังผล ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยรากท่ีสองของไฟฟากระแสสลับ  
 3. คารากที่สองของกําลังสองเฉลี่ย ของไฟฟากระแสสลับจะเปน 

2
1  ของคาสูงสุด 

     irms = 
2

Im  = Iยังผล  

     Vrms = 
2

Vm  = Vยังผล  
 
 4. ความตานทานของ R, C, L 
  ตัวตานทานมีความตานทาน   = R = ρ A

l  

  ตัวเก็บประจุมีความตานทานเชิงความจุ   = xC = C
1
ω  

  ตัวเหนี่ยวนํามีความตานทานเชิงความเหนี่ยวนํา = xL = ωL  
 5. ความสัมพันธของ v และ i ของ R, C, L 
  5.1 ตัวตานทาน จาก v = iR ไดวา v และ i เฟสตรงกัน 
  5.2 ตัวเก็บประจ ุ จาก C = V

Q  

     C = v
it  

     i = t
Cv  ไดวา i มีเฟสนํา v 90°  

  5.3 ตัวเหนี่ยวนํา จาก v = t
iL∆  ไดวา v มีเฟสนํา i 90°  

  5.4 แผนภาพเฟเชอรความสัมพันธของ v และ i ของ R, C, L เปนดังน้ี  

Rv

Ri

Ci

Cv Li

Lv

ตัวตานทาน i, v เฟสตรงกัน ตัวเก็บประจุ i เฟสนํา v 90° ตัวเหนี่ยวนํา v เฟสนํา i 90°   
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 6. การตอ R, L, C แบบอนุกรม 

Lv
R L C

RvCv LCR i ,i ,i

รวมv

Rv i

CL  v v -
φเขยีน phasor ได

  
  6.1 i เทากัน  
  6.2 v รวมกันแบบ phasor  vรวม  =  

2
CL

2
R ) v (v  v -+  

 
  6.3 z  =  2

CL
2 ) x (x  R -+  

 
 7. การตอ R, L, C แบบขนาน 

R
L
C

Ci
Ri

LCR  v, v,v
Li

รวมi

Ri v

LC i  i -

  
  7.1 v เทากัน 

  7.2 i รวมกันแบบ phasor  iรวม  =  
2

LC
2
R )i  (i  i -+  

 

  7.3 z รวมหาไดจาก  z
1  =  

2

CL2 x1  x1  
R
1









+ -  

 
 8. กําลังที่สูญเสียในวงจร 
  8.1 P = iรวมvรวม cos φ  
  8.2 P = กําลังท่ีสูญเสียในตัวตานทาน 
 

แบบทดสอบ 
 
1. จากสมการ i = 15 2 sin 314t คามิเตอรจะเปนเทาใดและความถี่ของไฟฟากระแสสลับนี้เปนเทาใด 
  *1) 15 A, 50 Hz 2) 15 A, 100 Hz 3) 30 A, 50 Hz 4) 30 A, 100 Hz  
2. จากวงจรดังรูป กําลังไฟฟาท่ีสูญเสียมีคาเทาใด  
      1) 612.24 W  *2) 1200 W 
      3) 1500 W 4) 1875 W 
  
3. กําหนดใหความตานทานเชิงความเหนี่ยวนําเปน 5 โอหม ความตานทานเชิงความจุเปน 4 โอหม และ        

v = 20 2  sin ωt แอมมิเตอรจะอานคาเทาใด  
       *1) 1.0 A 2) 1.4 A 
      3) 9.0 A 4) 12.7 A  

100 V
R = 3 Ω

Ω=  4  xC

v

A

Ω=  5  xL Ω= 4 xC
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4. ตัวเก็บประจุท่ีมีความตานทานเชิงความจุ 40 โอหม ตออนุกรมกับความตานทาน 30 โอหม และถูกตอครอม
กับสายจายไฟกระแสสลับ 220 โวลต มุมเฟสระหวางกระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟาท่ีจายเขาเปนเทาใด 

 1) 90°  2) 60°   *3) 53°  4) 0°   
5. จากวงจรในรูป ถาเปลี่ยน C ไปเปนตัวเหนี่ยวนํา L กระแส RMS ในวงจรจะเปลี่ยนไปจากเดิมเทาใด 

      *1) 
2

V0
L
LC)  (1 2

ω
ω-  2) 

2
V0

C
LC)  (1 2

ω
ω-  

 
     3) V0 LC)(1

L
2ω

ω
-

 4) V0 LC)  (1
C
2ω

ω
-

 
 
6. แหลงกําเนิดแรงเคลื่อนไฟฟากระแสสลับมีความถ่ีเชิงมุมเทากับ ω จงหาอัตราสวนของคา r.m.s. ของ VL 

ตอคา r.m.s. ของ V 
     1) 

222
C
1  L)(  R

L








ωω

ω

++

  

     2) L
C
1  L)(  R

222

ω
ωω 








++
 

 
      *3) 

22
C
1   L   R

L









ωω

ω

+ -
  

     4) L
C
1   L   R

22

ω
ωω 








+ -
 

 
7. วงจรอนุกรม RLC มีแรงเคลื่อนไฟฟากระแสสลับความถ่ีเชิงมุม ω ตรงกับความถ่ีเรโซแนนซพอดี ถาลด

ความถ่ีของแรงเคลื่อนนี้ลงแผนภาพเฟสเซอรของความตางศักยท่ีครอมบน R L และ C จะเปลี่ยนไปเปน
ตามรูปขอใด 

C L R

E
  

  *1) 

VL

VR

VC

 2) 

VC

VR

VL

 3) 

VL

VR
VC

 4) 

VC

VR
VL

 

 

Ct sin V0 ω

LV

R
L

C

V
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8. จากรูปแสดงวงจรไฟฟากระแสสลับ  จงหาอัตราสวนของ 
i
0

V
V  เมื่อแหลงจายกระแสสลับมีความถ่ีเชิงมุม ω 

     1) 
222

1

2

C
1  LC  + R

R













ω
ω -

  

 
     2) 

222
1

2

L
1  LC  + R

R













ω
ω -

  

 
      *3) 

222
21

2

C
1  LC  + )R + (R
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ω
ω -

 

 
     4) 

222
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L
1  LC  + )R + (R
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ω
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9. ในวงจรไฟฟากระแสสลับ ดังรูป ถาโวลตมิเตอร V อานคาความตางศักยได 200 โวลต  จงหากระแสสูงสุดท่ี

ผานความตานทาน R 
 

V Ω 100=R

  
 1) 0.70 A 2) 1.41 A 3) 2.0 A  *4) 2.83 A  
10. ถาเฟสของกระแสยังผลและความตางศักยยังผลของวงจรไฟฟากระแสสลับเปนดังรูป กําลังไฟฟาเฉลี่ยท่ี

สูญเสีย ในวงจรนี้มีคาก่ีกิโลวัตต  
V = 200 V

I = 20 A30°
  

 1) 1.8 kW 2) 2.4 kW 3) 3.0 kW  *4) 3.5 kW 
 
 
 
 
 
 

L L1R

iV 0V 2R



วิทยาศาสตร ฟสิกส (184) _________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 
2008 

เฉลยละเอียด (บางขอ) 
 
2. เฉลย 2) 1200 W 
   วิธีทําที่ 1  

100 V
R = 3 Ω

Ω= 4xC

i

  
    จากรูป ความตานทานเชิงซอน 

     z = 22 43 +  = 5 Ω  
     ∴ กระแสไฟฟา = z

v   =  5
100  = 20 A 

    P ของวงจรคิดจาก P ของ R 
     ∴ P = I2R  =  20 × 20 × 3 
      = 1200  Watt 
   วิธีทําที่ 2 

iR  vR =

LC ix  v =

A 20  z
v i ==

  
    หา z, I แลวเขียน phasor 

     z = 22 43 +  = 5 Ω  
     i = z

v   =  5
100  = 20 A 

 

53°
 V60  vR = i = 20 A

V08vC =

 V001  vรวม =

  
     จาก P = iv cos φ 
      = 20 × 100 × 5

3  
      = 1200  Watt  
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อะตอมและอิเล็กตรอน 
 
 1. ทอมสัน หาคา q/m ได 1.76 × 1011 C/kg ทําการทดลองโดย  
  1.1 เรงประจุผานความตางศักย V qV = 2

1 mv2  
 
  1.2 ประจุวิ่งโคงในสนามแมเหล็ก qvB = R

mv2
 

 
  1.3 ประจุวิ่งตรงในสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา qvB = qE  
 2. มิลลิแกน หาคาของ e- ได 1.6 × 10-19 C โดยใชหยดน้ํามัน  
   หยดน้ํามันท่ีลอยนิ่งในสนามไฟฟา qE = mg  
   หา E ไดจาก E = d

V  
 
 3. โครงสรางอะตอม  
  3.1 รัทเทอรฟอรด 
   - มีประจุ + รวมกันตรงกลาง เรียกวา “นิวเคลียส” 
   - มี e- วิ่งเปนวงกลมรอบๆ  
  3.2 บอร  
   - e- ในช้ันพิเศษไมแผสเปกตรัม โดยท่ีช้ันพิเศษนี้ไดวา mvR  =  nh   
   - รัศมีอะตอม  Rn = n2R1   
   - พลังงานอะตอม En = 2

1
n
E  

 
   - เมื่อเปลี่ยนช้ันพลังงาน จะมีการดูดกลืนหรือปลดปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟา λ ท่ีปลดปลอย   
หาไดจาก 

     λ
1  = RH 
















2
i

2
f n

1  
n
1 -  

 
    โดย RH = 1.10 × 107 m-1  
 
 4. ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก เมื่อแสงความถี่พอเหมาะตกกระทบโลหะ จะทําใหเกิดกระแสโฟโต-
อิเล็กตรอน  
  4.1 พลังงานโฟตอน  E = hf  
  4.2 สมการพลังงาน  hf = W + eVs  
  4.3 พลังงานจลนสูงสุดของ e- Ekmax = eVs  หรือ  Ekmax  =  hf - W  

  

ไลมานท nf = 1 ni = 2, 3, ...
 
บาลมเมอร nf = 2 ni = 3, 4, ...
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  4.4 จากกราฟระหวาง Vs และ f 
 
   - slope  =  e

h  
 
 
 5. ความยาวคล่ืนเดอบรอยล อนุภาคประพฤติเปนคลื่นไดเมื่อเคลื่อนท่ี 
  5.1 ความยาวคลื่นสสาร λ = P

h   =  mv
h  

  5.2 พลังงานอนุภาค  E = 2
1 mv2 

  5.3 พลังงานคลื่น  E = hf 
 6. รังสีเอกซ เกิดเมื่อเรง e- ผานความตางศักยสูงๆ แลวทําใหเกิดการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวง   
รังสีเอกซมี 2 แบบ  
  6.1 รังสีเอกซแบบเสน หา λmin จากการพิจารณา e- ตัวท่ีชนเปาแลวหยุดไดวา  
   eV  =   2

1 mv2  =  hfmax  =  min
hc
λ   →  λmin  =  eV

hc  
 
  6.2 รังสีเอกซแบบตอเนือ่ง เกิดเมื่อ e- ชน atom แลว atom ถูกกระตุนเมื่อกลับสูสถานะพื้นจะ
ปลดปลอยพลังงาน 
 

แบบทดสอบ 
 
1. สเปกตรัมเสนสวางของอะตอมไฮโดรเจน เสนสวางลําดับแรกท่ีเราเห็นชัดเจนมีความยาวคลื่นมากท่ีสุด 656 

นาโนเมตร ในอนุกรมของบัลเมอรเสนสวางลําดับท่ีสองจะมีความยาวคลื่นเทาใด 
 1) 328 นาโนเมตร  2) 420 นาโนเมตร  *3) 486 นาโนเมตร 4) 600 นาโนเมตร  
2. จากพลังงานของอะตอมไฮโดรเจน En = 2n

13.6-  ถาอะตอมเปรียบสถานะจากชั้นกระตุนท่ี 1 กลับมาสู

สถานะพื้นจะปลดปลอยโฟตอนที่มีโมเมนตมัเทาใด 
  *1) 5.4 × 10-27 kg ⋅ m/s  2) 1.6 × 10-18 kg ⋅ m/s  
 3) 4.9 × 10-10 kg ⋅ m/s  4) 3.4 × 10-8 kg ⋅ m/s  
3. จากกราฟความสัมพันธระหวางพลังงานจลนสูงสุดของอิเล็กตรอนและความถี่ของโฟตอน คานิจของพลังค

เปนเทาใด 
 

      1) y
)ef(f 01 -  2) y

f  f 01 -  

       *3) 
01 ff

y
-  4) 

01 f  f
ye
+  

 

f

sV

0 f

e
W

f(Hz)
1f0f

y

(J)Ekmax
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4. ฟงกชันงานของโลหะโซเดียมเทากับ 2.0 อิเล็กตรอนโวลต ถาแสงความยาวคลื่น 300 นาโนเมตร ตกกระทบ

ผิวโซเดียม โฟโตอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจะมีพลังงานจลนสูงสุดก่ีอิเล็กตรอนโวลต 
 1) 1.2 eV  *2) 2.1 eV 3) 4.2 eV 4) 6.1 eV  
5. เมื่อฉายแสงความถี่หนึ่งลงบนผิวโลหะที่มีคาฟงกชันงาน 1.0 อิเล็กตรอนโวลต ไดพลังงานจลนสูงสุดของ

อิเล็กตรอนเปน 2.0 อิเล็กตรอนโวลต ถาใชแสงความถ่ีใหมเปน 1.5 เทาของความถี่เดิม คาพลังงานจลน        
สูงสุดของอเิล็กตรอนเปนเทาใด 

 1) 2.5 eV 2) 3.0 eV  *3) 3.5 eV 4) 4.0 eV  
6. ถาระดับพลังงานช้ันท่ี n ของอะตอมไฮโดรเจนในหนวยอิเล็กตรอนโวลต เขียนไดเปน En = - 2n

13.6  ถา

อิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนเปลี่ยนสถานะจากชั้นท่ี 2 ลงมาช้ันท่ี 1 จะปลดปลอยโฟตอนที่มีโมเมนตัมเทาใด 
 1) 3.40 × 10-8 kg ⋅ m/s  2) 4.89 × 10-10 kg ⋅ m/s  
 3) 1.63 × 10-18 kg ⋅ m/s   *4) 5.44 × 10-27 kg ⋅ m/s  
7. ในเรื่องปรากฏการณโฟโตอเิล็กทริก ถาเปลี่ยนความยาวคลื่นของแสงท่ีฉายลงบนผิวโลหะใหลดลงจาก λA 

ไปเปน λB (ท้ัง λA และ λB มีคานอยกวาความยาวคลื่นขีดเริม่) ความตางศักยหยุดย้ังจะเปลีย่นจาก VA 
ไปเปน VB  คา VB - VA เปนเทาใด 
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8. โลหะ 3 ชนิด ประกอบดวย ซีเซียม (Cs) แบเรียม (Ba) และแคลเซียม (Ca) มีฟงกชันงานเปน 1.8, 2.5 

และ 3.2 อิเล็กตรอนโวลต ตามลําดับ ถามีแสงความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร ตกกระทบบนโลหะทั้งสาม 
โลหะชนิดใดจะแสดงปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก 

 1) Cs  *2) Cs และ Ba 3) Cs, Ba และ Ca 4) ไมเกิดเลย  
9. จงหาคาความตางศักยท่ีตองใชในการหยุดโฟโตอิเล็กตรอนที่มีพลงังานจลนสูงสุดจากแผนโลหะแบเรียม เมื่อ

มีแสงความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร ตกกระทบ กําหนดใหฟงกชันงานของแบเรียมเปน 2.5 อิเล็กตรอนโวลต 
และผลคูณระหวางคาคงตัวพลังคกับความเร็วแสงในสุญญากาศเปน 1240 อิเล็กตรอนโวลต นาโนเมตร 

  *1) 0.6 V 2) 2.5 V 3) 3.1 V 4) 5.6 V  
10. ในทฤษฎีอะตอมของโบร มีสมมติฐานวาคาโมเมนตัมเชิงมมุของอิเล็กตรอนมีไดเฉพาะบางคาเทาน้ัน ขอใด

ตอไปนี้ท่ีไมสามารถเปนคาโมเมนตัมเชิงมุมของอิเล็กตรอนในสถานะใดๆ ของอะตอมไฮโดรเจน 
 1) 3.15 × 10-34  J ⋅ s   2) 4.20 × 10-34  J ⋅ s 
  *3) 6.80 × 10-34  J ⋅ s   4) 7.35 × 10-34  J ⋅ s 
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11. ในปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก กราฟระหวางความตางศักยหยุดย้ัง Vs กับความถ่ีของแสง f สําหรับแอโนด
ท่ีทําดวยโลหะ A และ B ซ่ึงโลหะ A มีคาฟงกชันงานมากกวาโลหะ B จะเปนตามรูปใด 

 

 1) 

Vs
A B

0 f

  2) 

Vs
B A

0 f

 

 

 3) 

Vs
A B

0 f

   *4) 

Vs
B A

0 f

 

 
12. จงหาอัตราสวนระหวางความยาวคลื่นต่ําสุดของรังสีเอ็กซท่ีเกิดจากการเรงอนุภาคโปรตอน และความยาว

คลื่นต่ําสุดของรังสีเอ็กซท่ีเกิดจากการเรงอิเล็กตรอนดวยความตางศักย 4.00 กิโลโวลตเทากัน และไปชนเปา
โลหะชนิดเดียวกัน 

  *1) 1.0 2) 4.0 3) 43 4) 1840 
 

เฉลยละเอียด (บางขอ) 
 
1. เฉลย 3) 486 นาโนเมตร 

    จาก λ
1  = RH 
















2
i

2
f n

1  
n
1 -  

    λ ยาวสุดของบาลมเมอร คือ f นอยสุด คิดจากช้ัน 3-2 

     656
1  = RH 








9
1  4

1 -  

     656
1  = RH 







36
5  ...(1) 

    สเปกตรัมลําดับท่ี 2 จากช้ัน 4-2 

     λ
1  = RH 








16
1  4

1 -  

     λ
1  = RH 







16
3  ...(2) 

    (2)
(1)  ; ∴ λ = 486 nm 

  



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 __________________________ วิทยาศาสตร ฟสิกส (189) 
2008 

2. เฉลย 1) 5.4 × 10-27 kg ⋅ m/s 
    ช้ันกระตุนท่ี 1 คือ n = 2 
    ซ่ึงมี E = - 4

13.6   =  -3.4 eV 
    จาก E2 → E1  คายพลังงาน = -3.4 - (-13.6) 
      = 10.2 eV 
    ∴ โฟตอนมีความยาวคลื่น λ = 10.2e

hc
×  

    จากความยาวคลื่นสสาร λ = P
h  

     10.2e
hc
×  = P

h  → P = c
10.2 e ×  

          = 5.44 × 10-27  kg ⋅ m/s  
4. เฉลย 2) 2.1 eV 
    โจทยขอนี้เปนเรื่องปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก 
    ในปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก อาศัยหลักการอนุรักษพลังงาน 
     พลังงานของโฟตอน = ฟงกชันงาน + พลังงานจลนของอิเล็กตรอน 
     hf = We + Ek  
     พลังงานจลนของโฟตอน = (nm)

nmeV1240   
λ

⋅  
 
      = 300

1240  

     Ephoton = 4.13  eV 
     W = 2.0  eV 
     Ephoton = We + Ek 
     4.13 = 2.0 + Ek 
     Ek = 2.13  eV 
      = 2.1  eV 
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นิวเคลียสและกัมมันตรังสี 
 
 1. กัมมันตรังสี มี 3 ชนิด 
  1.1 แอลฟา มีประจุ +2e มวล 4 amu ทะลุทะลวงต่ํา เมื่อปลอย α เลขมวลลดลง 4 เลขอะตอม
ลดลง 2 
  1.2 บีตา มีประจุ -e มวลนอยมาก เมื่อปลดปลอย β เลขมวลคงเดิม เลขอะตอมเพิ่ม 1 
  1.3 แกมมา ไมมีมวล ไมมีประจุ เมื่อปลดปลอย γ เลขมวล เลขอะตอมคงเดิม  
 2. กฎการสลายตัว 
  2.1 สารกัมมันตรงัสีมีคาสลายตัวคงตัวเฉพาะสาร (λ) 
     λ = 

1/2T
0.693  

  2.2 อัตราการสลาย หรือกัมมันตรังส ี(R) 

     R = λN0  (N0  =  กุลเลขมวลโมเล
Ng มวลเปน A× ) 

 
 3. เวลาคร่ึงชีวิต เปนเวลาที่สารใชในการสลายไปจนเหลือครึ่งหนึ่ง 
  หาไดจาก  T = λ

0.693  
 
 4. การหาจํานวนนิวเคลียสที่เหลือหลังการสลาย 

  หาไดจาก  
0N

N  = 1/2t/T
2
1 





   =  

0m
m   =  

0R
R  

 
 5. สภาพสมดุล เกิดเมื่ออตัราการเกิดและอัตราการสลายของสารนัน้มีคาเทากัน เชน สาร A สลายไป
เปน B และ B สลายเปน C ถา B อยูในสภาพสมดุลจะไดวา 
     อัตราการเกิด B = อัตราการสลาย B 
     λANA = λBNB   
 6. รัศมีนิวเคลียส หาไดจาก R = R0A1/3 (R0 = 1.2 × 10-15 m)  
 7. มวลและพลังงาน จาก E = mc2 จะไดวา มวล 1 u เปลี่ยนเปน E = 931 MeV  
 8. พลังงานในปฏิกิริยา หาไดจากผลตางของมวลกอนและหลังปฏกิิริยาคูณดวยพลังงานของมวล 1u  
 9. เสถียรภาพของนิวเคลียส พิจารณาจากพลังงานยึดเหนี่ยว/นิวคลีออน  
 10. ปฏิกิริยานิวเคลียร มี 2 แบบ คือ ฟชชันและฟวชัน 
  10.1 ฟชชัน เปนปฏิกิริยาท่ีใชอนุภาคเขาชนนิวเคลียสธาตุใหญแตกตัวเปนนิวเคลียสขนาดกลาง 2 ธาตุ 
+ นิวตรอน (อาจไมมหีรือถามีไมเกิน 3 ตัว) + พลังงาน 
  10.2 ฟวชัน เปนปฏิกิริยารวมธาตุขนาดเล็กเปนธาตุใหญขึ้น + พลังงาน 
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แบบทดสอบ 
 
1. ไอโซโทปของ 24Na มีครึ่งชีวิต 15 ช่ัวโมง เมื่อเวลาผานไป 75 ช่ัวโมง นิวเคลียสนี้จะสลายไปแลวประมาณ 

ก่ีเปอรเซ็นต 
 1) 20 เปอรเซ็นต 2) 80 เปอรเซ็นต 3) 75 เปอรเซ็นต  *4) 97 เปอรเซ็นต  
2. ในการทดลองศึกษาสมบัติของสารกัมมันตรงัสี โดยตรวจนับกัมมนัตภาพ ไดผลการทดลองดังขอมูลในตาราง

จงประมาณหากัมมันตภาพที่นับไดตอนาที เมื่อทําการนับท่ีเวลาหลังจากเริ่มตน 45 ช่ัวโมง   
เวลานับจากเริ่มตน (ชั่วโมง) 0 5 10 15 20 25 
กัมมันตภาพที่นับได (ตอนาที) 10050 7080 4980 3535 2510 1765   

 1) 1250 2) 880 3) 625  *4) 440  
3. จากปฏิกิริยา Be9

4  + He4
2  → C12

6  + n1
0  ถาอนุภาคแอลฟามีพลังงานจลน 10 MeV นิวตรอนจะมี

พลังงานจลนเทาใด  
 กําหนดให Be9

4  = 9.012186 u  
    C12

6  = 12.000000 u  
    He4

2  = 4.002604 u 
    มวลของนวิตรอน = 1.008665 u 
 มวล 1 u เทากับพลังงาน 931 MeV 
 1) 4.3 2) 5.7  *3) 15.7 4) 17.1  
4. ถานิวเคลียสของธาตุ A มีมวล 4.0020 u และนิวเคลียสของธาตุ A น้ี ประกอบดวยโปรตอนและนิวตรอน

อยางละ 2 ตัว (มวลของโปรตอน = 1.0073 u มวลของนวิตรอน = 1.0087 u  มวล 1 u เทากับพลังงาน 
930 MeV) พลังงานยึดเหนี่ยวตอนิวคลีออนของธาต ุA เปนเทาใด 

  *1) 6.98 2) 13.96 3) 27.9 4) 29.7  
5. ณ เวลาหนึ่ง ธาตุกัมมันตรังสี A มีกัมมันตภาพ A0 ในขณะที่ธาตุกัมมันตรังสี B มีกัมมันตภาพ B0 ถา

คาคงท่ีการสลายตัวของธาตุ A เปน a และของธาตุ B เปน b เวลาผานไปอีกนานเทาใดกัมมันตภาพของ
ธาตุท้ังสองจึงเทากัน  

 1) b  a
B  A 00

-
-  2) a  b

B  A 00
-
-   *3) ba

lnBlnA 00
-
-  4) a  b

 lnB lnA 00
-
-  

 
6. สําหรับปฏิกิริยา  H2

1  + H2
1  → He3

2  + X + 3.3 MeV 
 X แทนอนุภาคใด 
 1) อิเล็กตรอน 2) โพสิตรอน 3) โปรตอน  *4) นิวตรอน  
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7. ในปฏิกิริยานิวเคลียร He) Li(p, 4
2

7
3 α  จะคายหรือดูดกลืนพลังงานเปนจํานวนเทาใด (กําหนดให มวลของ    

ลิเธียม-7 เทากับ 7.0160 u มวลของโปรตอนเทากับ 1.0078 u มวลอนุภาคแอลฟาเทากับ 4.0026 u และ
มวล 1 u เทียบเทากับพลังงาน 930 MeV) 

  *1) คาย 17 MeV   2) คาย 4 MeV 
 3) ดูดกลืน 17 MeV   4) ดูดกลืน 4 MeV  
8. จากปฏิกิริยานิวเคลียร B10

5  + n1
0     Li7

3  + He4
2  พบวามีพลังงานเกิดขึ้น 2.79 MeV  จงหามวล

ของ Li ในหนวย u (กําหนด มวลของโบรอน-10 เทากับ 10.01294 u มวลของนิวตรอนเทากับ 1.00866 u 
และมวลของฮเีลียม-4 เทากับ 4.00260 u และมวล 1 u เทียบเทากับพลังงาน 930 MeV) 

 1) 7.00000 u    *2) 7.01600 u  
 3) 7.02000 u   4) 7.03100 u 
 

เฉลยละเอียด (บางขอ) 
 
1. เฉลย 4) 97 เปอรเซ็นต 

     
0N

N  = 
t/T

2
1 





   =  

75/15
2
1 





  

     N = 32
N0  

     ∴ จํานวนนิวเคลียสท่ีสลายไป = 32
31N0  

      = 
0
0

32N
31N  × 100% 

      = 96.8%  
4. เฉลย 1) 6.98 
    มวลนิวเคลียสท่ีนาจะเปนของธาตุ A = (2 × 1.0073) + (2 × 1.0087) 
      = 4.032 
     มวลนิวเคลียสของธาตุ A = 4.0020 
     ∴ ∆m = 0.03 
     B.E. = ∆m × 930 
      = 0.03 × 930 
     ∴ Nucleon

B.E.  = 4
9300.03 ×  

      = 6.98 MeV/Nucleon 
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พ้ืนฐานวิชาเคมีที่ควรรู

1. การละลายน้ํา
1.1 สารประกอบไอออนิกท่ีละลายน้ําได

- หมู 1

- +
4NH

- -
3NO

- -
3ClO

- -
4ClO

- CH3COO-

- หมู 7 ยกเวน Ag+, Pb2+, Hg2+

1.2 สารประกอบไอออนิกท่ีไมละลายน้ํา
- โลหะ กับ OH-, O2-, S2- ยกเวน หมู 1, หมู 2 (Ca, Sr, Ba, Ra)
- โลหะทรานซิชัน กับ OH-, ประจุ 2-, 3- ยกเวน CuSO4, CdSO4

- หมู 2 กับ -2
3CO , -2

4SO , -3
4PO  ยกเวน MgSO4
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2. สมการเคมีที่ควรรู

2.1 CxHy + (x + 4
y )O2 → xCO2 + 2

y H2O
2.2 MgCO3 → MgO + CO2
2.3 CaCO3 → CaO + CO2

2.4 โลหะ + กรด (H+) → H2 (g)

2.5 -2
3CO  หรือ -

3HCO  + กรด (H+) → CO2 (g)
2.6 กรด + เบส → เกลือ + นํ้า

3. สี

สีเปลวไฟ สีสารประกอบ
(โลหะทรานซิชัน) สีแกส สีของหลอดไฟ

เม่ือบรรจุแกส
Na – เหลือง
Ba – เขียวออน
Cu – เขียว
Sr – แดง
Ca – แดงอิฐ
K – มวง

Cu+เขียว Cu2+ฟา
Fe2+เขียว Fe3+สม
Cr2+ฟา Cr3+เขียว
Cr6+เหลืองสม Mn3+ดํา
Mn2+นํ้าตาล Mn7+มวง
Mn6+เขียว

F2 – เหลืองจาง (ไมมีสี)
Cl2 – เขียวจาง (ไมมีสี)
Br2 – สม นํ้าตาล
I2 – มวง

H2 – มวง
Ne – แดง
Hg – เขียว

โครงสรางอะตอม

คอนโดมิเนียม
s p d f
s p d

s p
s

s = 2 e
p = 6 e
d = 10 e
f = 14 e

shell = ระดับช้ันพลังงาน = 1, 2, 3, ... = K, L, M, N, ... = จํานวน e มากสุด = 2n2

sub-shell = หอง s, p, d, f, ...
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การจัดเรียงอิเล็กตรอน
1. อยางละเอียด 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ...
2. อยางงาย 2, 8, 8, ...
3. อยางยอ [Ne] 3s2, 3p6, ...

4. อยางออรบิทัลไดอะแกรม
1s 2s 2p

ขอยกเวน
24Cr [Ar] 4s1 3d5 เพราะการจัดเรียงตัวแบบ half-filled
29Cu [Ar] 4s1 3d10 เพราะการจัดเรียงตัวแบบ full-filled

หมายเหตุ
เสียอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุดกอน (เชน เสีย e ในช้ัน 4s กอน 3d)
เชน 24Cr+ [Ar] 3d5

ไอโซโทป Isotope p เทา
ไอโซโทน Isotone n เทา
ไอโซบาร Isobar p + n เทา
ไอโซอิเล็กทรอนิก Isoelectronic e เทา

ทฤษฎีอะตอม
1. ดอลตัน อะตอมเปนทรงกลมตัน เปนอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดของทุกสสาร ไมสามารถแบงแยก ทําใหเกิดใหม

หรือสูญหายได
2. ทอมสัน พบ e โดยใชหลอดรังสีคาโทด e วิ่งจากขั้วลบ (cathode) ไปยังขั้วบวก (anode) และ

เบียงเบนเขาหาสนามไฟฟาบวก สรุปวาอะตอมเปนทรงกลมท่ีมีอนุภาคบวกและลบกระจายตัวกันอยูในอะตอม
3. รัทเธอรฟอรด พบ p อัดแนนอยูในนิวเคลียส และมี e ลอมรอบ โดยอาศัยการยิงอนุภาค α เขาไปใน

แผนทองคําและสังเกตการทะลุ ช่ิง และสะทอนของอนุภาค α
4. โบหร e ท่ีอยูลอมรอบนิวเคลียส อยูเปนช้ันระดับพลังงาน (การจัดเรียงอิเล็กตรอน)
5. กลุมหมอก ลักษณะอะตอมตามท่ีเปนจริง
การคํานวณ E = hυ E = hc/λ h = 6.63 × 10-34 J ⋅ s
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แนวโนมตารางธาตุ

โดยปกติจะพิจารณา หมู กอน แลวคอย คาบ (**ยกเวน ขนาด**)
IE, EA, EN

IE: 01-324-6578 EA: 231-5467
EN: F > O > Cl > N > Br > S

ความเปนอโลหะ ความวองไวการเกิดปฏิกิริยาของอโลหะ
m.p. + b.p. ของโลหะ

ขนาดอะตอม ขนาดไอออน (พิจารณา คาบ กอน)
1. คาบมาก ขนาดใหญ
2. คาบเทากัน โปรตอนนอย ขนาดใหญ
3. คาบเทากัน โปรตอนเทากัน อิเล็กตรอนมาก ขนาดใหญ
ความเปนโลหะ ความวองไวการเกิดปฏิกิริยาของโลหะ
m.p. + b.p. ของอโลหะ

พลังงานไอออนไนเซชัน (Ionization Energy) พลังงานท่ีใชในการดึงเอาอิเล็กตรอนวงนอกออกจาก
อะตอม ทําใหเกิดเปนไอออนบวก

A(g) + IE1 → A+(g) + e
A+(g) + IE2 → A2+(g) + e

A2+(g) + IE3 → A3+(g) + e

สมบัติของธาตุและสารประกอบตามตารางธาตุ

1. สารประกอบคลอไรด
- โลหะ มีฤทธ์ิเปนกลาง ยกเวน Be, หมู 3, ทรานซิชัน เปนกรด
- อโลหะ มีฤทธ์ิเปนกรด ยกเวน CCl4, NCl3 ไมละลายน้ํา

2. สารประกอบออกไซด
- โลหะ มีฤทธ์ิเปนเบส ยกเวน BeO, Al2O3 ไมละลายน้ํา
- อโลหะ มีฤทธ์ิเปนกรด ยกเวน SiO2 ไมละลายน้ํา

3. สารประกอบซัลไฟด
- โลหะ มีฤทธ์ิเปนเบส
- อโลหะ มีฤทธ์ิเปนกรด

(พิจารณา หมู กอน
แลวคอย คาบ)
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พันธะเคมี

1. แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล
1.1 พันธะโลหะ

เปนแรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออนบวกกับทะเลอิเล็กตรอน
นําไฟฟา นําความรอน และมันวาว เน่ืองจาก อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนท่ีได
ตีเปนแผน หรือ รีดเปนเสนได เพราะเกิดการเล่ือนไถลของระนาบไอออนบวก
m.p. + b.p. สูงมากๆ (สถานะของแข็ง ยกเวน ปรอท)

1.2 พันธะไอออนิก
เปนแรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออนบวกกับไอออนลบ
นําไฟฟา นําความรอน ไดเมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ํา
แข็ง แตเปราะ
m.p. + b.p. สูง (สถานะของแข็ง)

1.3 พันธะโคเวเลนท
เปนแรงยึดเหนี่ยวระหวางอะตอม โดยการใชอิเล็กตรอนรวมกัน
จํานวนพันธะ ∝ ความแข็งแรง ∝ LengthBond

1

ไมนําไฟฟา ไมนําความรอน
m.p. + b.p. พิจารณาจากแรงยึดเหนีย่วภายนอกโมเลกลุ (สถานะมไีดท้ังของแขง็ ของเหลว แกส)
โครงรางตาขาย เชน C (Graphite, Diamond), SiO2 (ทราย, แกว)

2. แรงยึดเหนี่ยวภายนอก (ระหวาง) โมเลกุล
2.1 พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen Bonding)

เปนแรงยึดเหนี่ยวระหวางขั้วมากๆ เมื่อ H ตออยูกับ F, O, N เชน H2O > HF > NH3
2.2 แรงระหวางขั้ว (Dipole-Dipole)

เปนแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลท่ีมีขั้ว (พันธะที่มีไดโพลโมเมนต เน่ืองจากความแตกตาง
ระหวางคา EN)

2.3 แรงระหวางขั้ว-ไมขั้ว (Dipole-Induced Dipole)
เปนแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลท่ีมีขั้ว กับโมเลกุลท่ีไมมีขั้ว

2.4 แรงระหวางไมขั้ว-ไมขั้ว (London Force, Van De Waals)
เปนแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลท่ีไมมีขั้ว ซ่ึงแปรผันตามมวล

ความแข็งแรงมาก

ความแข็งแรงนอย
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Born Haber Cycle ∆Hsub + I.E. + 1/2BDE - E.A. - L.E.  =  -∆Hrxn
มุมระหวางพันธะ
Cl2O > OF2 เพราะ EN ของ F > Cl ดังน้ัน e อยูใกลอะตอมกลางของ Cl2O มากกวา
H2O > H2S เพราะ EN ของ O > S ดังน้ัน e อยูใกลอะตอมกลางของ H2O มากกวา
จํานวนพันธะมาก พลังงานพันธะมาก ความแข็งแรงพันธะมาก ความยาวพันธะนอย

เสนตรง

สามเหลี่ยมแบนราบ มุมงอ <120°

 
ทรงเหลี่ยมสี่หนา พีระมิดฐานสามเหลี่ยม <109.5° มุมงอ <<109.5°

พีระมิดคูฐานสามเหลี่ยม มากระดก <90, 120° T-shape <<90, 120° เสนตรง 180°

ทรงเหลี่ยมแปดหนา พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม <90° สี่เหลี่ยมแบนราบ 90°
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พันธะเคมี

สาร รูปรางโมเลกุล พันธะมีข้ัว โมเลกุลมีข้ัว มุมระหวางพันธะ แรงยึดเหนี่ยว Octet

Neutral Molecule
BeCl2 เสนตรง 180 London ขาด
BF3 สามเหลี่ยมแบนราบ 120 London ขาด
AlCl3 สามเหลี่ยมแบนราบ 120 London ขาด
CCl4 ทรงเหลี่ยมสี่หนา 109.5 London ครบ
CH4 ทรงเหลี่ยมสี่หนา 109.5 London ครบ
NH3 พีรามิดฐานสามเหลี่ยม <109.5 พันธะไฮโดรเจน ครบ
PCl3 พีรามิดฐานสามเหลี่ยม <109.5 ขั้ว-ขั้ว ครบ
PCl5 พีรามิดคูฐานสามเหลี่ยม 90, 120 London เกิน
SF6 ทรงเหลี่ยมแปดหนา 90 London เกิน
SF4 มากระดก <90, <120 ขั้ว-ขั้ว เกิน
XeF2 เสนตรง 180 London เกิน
XeF4 สี่เหลี่ยมแบนราบ 90 London เกิน
XeOF2 T-shape <90, <120 ขั้ว-ขั้ว เกิน
XeOF4 พีรามิดฐานสี่เหลี่ยม <90 ขั้ว-ขั้ว เกิน
BrF5 พีรามิดฐานสี่เหลี่ยม <90 ขั้ว-ขั้ว เกิน
H2S มุมงอ <109.5 ขั้ว-ขั้ว ครบ
H2O มุมงอ <109.5 พันธะไฮโดรเจน ครบ
OF2 มุมงอ <109.5 ขั้ว-ขั้ว ครบ

SOCl2 พีรามิดฐานสามเหลี่ยม <109.5 ขั้ว-ขั้ว เกิน ครบ
POCl3 ทรงเหลี่ยมสี่หนา 109.5 ขั้ว-ขั้ว เกิน ครบ
ClF เสนตรง 180 ขั้ว-ขั้ว ครบ
ClF3 T-shape <90, <120 ขั้ว-ขั้ว เกิน
HF เสนตรง 180 พันธะไฮโดรเจน ครบ

Ions
-
3l เสนตรง 180 ประจุ เกิน

-2
4BeCl ทรงเหล่ียมสี่หนา 109.5 ประจุ ครบ
+
4NH ทรงเหล่ียมสี่หนา 109.5 ประจุ ครบ
-
4BrF ส่ีเหล่ียมแบนราบ 90 ประจุ เกิน
-
2lCl เสนตรง 180 ประจุ เกิน
+
3CH สามเหล่ียมแบนราบ 120 ประจุ ขาด
-
3CH พีรามิดฐานสามเหลี่ยม <109.5 ประจุ ครบ
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สาร รูปรางโมเลกุล พันธะมีข้ัว โมเลกุลมีข้ัว มุมระหวางพันธะ แรงยึดเหนี่ยว Octet
Resonance Molecule

SO3 สามเหล่ียมแบนราบ 120 London ครบ

SO2 มุมงอ <120 ข้ัว-ข้ัว ครบ

O3 มุมงอ <120 London ครบ

N2O เสนตรง 180 ข้ัว-ข้ัว ครบ
-
3N เสนตรง 180 ประจุ ครบ

NO2 มุมงอ <120 ข้ัว-ข้ัว ขาด

CO2 เสนตรง 180 London ครบ

CS2 เสนตรง 180 London ครบ

C6H6 รูปหกเหล่ียม 120 London ครบ
-
2NO มุมงอ <120 ประจุ ครบ
-
3NO สามเหล่ียมแบนราบ 120 ประจุ ครบ
-2

3CO สามเหล่ียมแบนราบ 120 ประจุ ครบ
-2

3SO พีรามิดฐานสามเหลี่ยม <109.5 ประจุ เกิน ครบ
-2

4SO ทรงเหล่ียมส่ีหนา 109.5 ประจุ เกิน ครบ
-3

3PO พีรามิดฐานสามเหลี่ยม <109.5 ประจุ เกิน ครบ
-3

4PO ทรงเหล่ียมส่ีหนา 109.5 ประจุ เกิน ครบ

ClO- เสนตรง 180 ประจุ ครบ
-
2ClO มุมงอ <109.5 ประจุ เกิน ครบ
-
3ClO พีรามิดฐานสามเหลี่ยม <109.5 ประจุ เกิน ครบ
-
4ClO ทรงเหล่ียมส่ีหนา 109.5 ประจุ เกิน ครบ
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ครบออกเตท เกินออกเตท

O3 O
O

O
2 เรโซแนนซ
พันธะเฉลี่ย 1.5

SO2 O
S

O
2 เรโซแนนซ
พันธะเฉลี่ย 1.5

SO3
O

S
O

O 3 เรโซแนนซ
พันธะเฉลี่ย 1.3

-
2NO O

N
O

2 เรโซแนนซ
พันธะเฉลี่ย 1.5

-
3NO

O
N

O

O 3 เรโซแนนซ
พันธะเฉลี่ย 1.3

-2
3SO O

S
O

O O
S

O
O

3 เรโซแนนซ
พันธะเฉลี่ย 1.3

-2
4SO O

S
O

O

O

O
S

O
O

O 6 เรโซแนนซ
พันธะเฉลี่ย 1.5

-3
3PO O

P
O

O

-3
4PO O

P
O

O

O

O
P

O
O

O 4 เรโซแนนซ
พันธะเฉลี่ย 1.25

ClO- O Cl

-
2ClO O

Cl
O O

Cl
O

2 เรโซแนนซ
พันธะเฉลี่ย 1.5

-
3ClO O

Cl
O

O O
Cl

OO
3 เรโซแนนซ
พันธะเฉลี่ย 1.7

-
4ClO O

Cl
O

O

O

O
Cl

O
O

O 2 เรโซแนนซ
พันธะเฉลี่ย 1.75



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _____________________________วิทยาศาสตร เคมี (11)
2008

S2O S S O

-2
22OS Thiosulfite
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-2
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O
O
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42OS Dithionite S S

O

O

O

O

-2
52OS Disulfite S SO

O

O

O

O
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O
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O
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O
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O
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O
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O

-2
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O

S O

O O
O

-2
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-2
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-2
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O

O
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O
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O
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O

S
S
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ปริมาณสารสัมพันธ

s, l, g, aq (g = นํ้าหนกั, MW = มวลโมเลกลุ, # = จํานวน (อะตอม, ไอออน, โมเลกลุ), NA = 6.02 × 1023)

โมล  =  MW
g   =  

AN
#   =  22.4

L   =  1000
CV   =  RT

PV

g (Standard Temperature and Pressure, STP, O°C, 1 atm)
aq (C = mol/L, V = mL)
g (P = atm, V = L, R = 0.0821, T = K)
ปริมาณสารสัมพันธ 1

หนวยท่ีให → โมลท่ีให → โมลท่ีถาม → หนวยท่ีถาม
มวลเฉลี่ยไอโซโทป

มวลเฉลี่ย = 100
...MW)(%MW)(%MW)(% ×××∑ ++

มวลเฉลี่ย = มวลนอยสุด + 100
...MW)  (%  MW)(%MW)(% ∆×∆×∆×∑ ++

สูตรอยางงาย C : H : O = 12
g  : 1

g  : 16
g

ปริมาณสารสัมพันธ 2
หนวยท่ีให → โมลท่ีให → โมลท่ีถาม → หนวยท่ีถาม
หาสารกําหนดปริมาณ (สารท่ีหมดกอน Limiting Reagent)
ความเขมขน
- % w/w NaCl 5%w/w NaCl 5 g, นํ้า 95 g, สารละลาย 100 g

% v/v EtOH 5%v/v EtOH 5 mL, นํ้า 95 mL, สารละลาย 100 mL
% w/v NaCl 5%w/v NaCl 5 g, ...?? ตองคํานวณ??..., สารละลาย 100 mL

นํ้า (100d – 5) g, สารละลาย 100d g
d = ความหนาแนน g/mL

- M, molar, molarity, โมลาร, mol/L, mol/dm3 = 
solution

solute
L
mol

- m, molal, molality, โมแลล, mol/kg = 
solvent
solute

kg
mol

- ppt (part per thousand) = 
solution
solute

g
g  × 103

ppm (part per million) = 
solution
solute

g
g  × 106

ppb (part per billion) = 
solution
solute

g
g  × 109
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การคํานวณเปลี่ยนหนวยความเขมขน
% v/v M = MW

d %  10 ××

% w/w M = MW
d %  10 ×× m = MW)%(100

%1000
×
×

-
% w/v M = MW

%  10 × m = MW%)(100d
%1000
×
×

-
การคํานวณเปลี่ยนแปลงความเขมขน
- เจือจางสารละลาย C1V1 = C2V2
- การผสมสารละลาย C1V1 + C2V2 = C3V3
สมบัติคอลลิเกทีฟ
∆Tb = Kb × m ∆Tf = Kf × m
- เปนสมบัติท่ีขึ้นกับปริมาณของตัวถูกละลาย แตไมขึ้นกับชนิดของตัวถูกละลาย
- จุดเดือดของสารละลายตองเพ่ิมขึ้น และจุดเยือกแข็งตองลดลงเสมอ

แกส

กฎของแกส
1. กฎของบอยด (Boyle) เด็กชาย ตองรักษาอูณหภูมิ T ใหคงท่ี

P ∝ V
1 P1V1  =  P2V2

P

V

P

1/V

V

1/P

PV

V

2. กฎของชาลส (Charles) ชายแก ตองรักษาความดัน P ใหคงท่ี

V ∝ T
1
1

T
V   =  

2
2

T
V

V

T   

T

V   

V/T

V

P1 > P2 > P3 > P4
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3. กฎของเกยลุสแซก (Gay Lussac) เกย ตองรักษาหุน V ใหคงท่ี

P ∝ T
1
1

T
P   =  

2
2

T
P

4. กฎของอาโวกาโดร (Avogadro) (เลขอาโวกาโดร) ปริมาตร ∝ โมล

V ∝ n
1
1

n
V   =  

2
2

n
V

โดยรวม
1
11

T
VP =

2
22

T
VP

PV = nRT (P = atm, V = Liter, n = mole, R = 0.0821, T = K)

PV = MW
g RT

Density (g/L) = V
g   =  RT

P  MW

กฎการแพรของแกรมฮ (Graham)

2
1

R
R =

1
2

MW
MW   =  

1
2

d
d   =  

1
2

t
t   =  

2
1

S
S

Rate = R  =  อัตราการแพรผานรูเข็ม
MW = มวลโมเลกุล
d = ความหนาแนน
t = เวลา (วินาที)
S = ระยะทาง

ทฤษฎีจลนของแกส
1. โมเลกุลแกสจริงถือวามีขนาดเล็กมาก จนถือวาปริมาตรเปนศูนย
2. โมเลกุลแกสจริงอยูหางกันมาก จนถือวาไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล
3. การชนกันของโมเลกุลแกสจริง เปนการชนแบบยืดหยุนสมบูรณ ไมมีการสูญเสียพลังงาน
4. แกสเคลื่อนท่ีดวยความเร็วเฉลี่ยคงท่ี (ความเร็วอาจไมเทากัน)
5. ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน แกสมีพลังงานจลนเฉลี่ยเทากัน (ความเร็วอาจไมเทากัน)
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อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

a A + b B    c C + d D

อัตราการเกิดปฏิกิริยาของ A = - t
[A]
∆
∆ อัตราการเกิดปฏิกิริยาของ B = - t

[B]
∆
∆

อัตราการเกิดปฏิกิริยาของ C = + t
[C]
∆
∆ อัตราการเกิดปฏิกิริยาของ D = + t

[D]
∆
∆

อัตราการเกิดปฏิกิริยา (โดยรวม)  =  - a
1

t
[A]
∆
∆  = - b

1
t
[B]
∆
∆  = + c

1
t

[C]
∆
∆  = + d

1
t

[D]
∆
∆

อันดับของปฏิกิริยา หาไดจากการทดลองเทานั้น และคิดเฉพาะสารต้ังตน
Rate = k [A]m [B]n

Rate = อัตราการเกิดปฏิกิริยา
k = คาคงท่ีอัตรา
m = อันดับของปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับสาร A
n = อันดับของปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับสาร B
m + n = อันดับรวมของปฏิกิริยา
การเกิดปฏิกิริยา
1. โมเลกุลตองมีการชนกัน
2. โมเลกุลตองมีการชนกัน อยางถูกทิศทาง
3. โมเลกุลตองมีการชนกัน ดวยพลังงานอยางนอยเทากับ พลังงานกอกัมมันต (Activation Energy, Ea)
การรบกวนอัตราการเกิดปฏิกิริยา
1. การเพ่ิมความเขมขน โดยมากทําใหอัตราเพ่ิมขึ้น (ขึ้นกับอันดับของปฏิกิริยา)
2. การเพ่ิมความดัน โดยมากทําใหอัตราเพ่ิมขึ้น (ขึ้นกับอันดับของปฏิกิริยา)
3. การเพ่ิมพ้ืนท่ีผิว ทําใหอัตราเพ่ิมขึ้น
4. การเพ่ิมอุณหภูมิ ทําใหอัตราเพ่ิมขึ้น (ไมวาจะเปนปฏิกิริยาดูด หรือ คายความรอน)
5. การเติมตัวเรงหรือตัวหนวงปฏิกิริยา (Catalyst or Inhibitor) ทําใหอัตราเพ่ิมหรือลดลงตามลําดับ
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สมดุลเคมี

สมดุลเคมี
a A + b B      c C + d D

สมดุล – สภาวะที่สมบัติตางๆ ในปฏิกิริยาคงท่ี (อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา = อัตราการเกิด
ปฏิกิริยายอนกลับ) คาคงท่ีสมดุลบอกถึง ปฏิกิริยาหน่ึงๆ วาเกิดผลิตภัณฑไดมาก-นอย (แตการท่ีปฏิกิริยาหน่ึงมี
สมบัติคงท่ี อาจไมจําเปนตองอยูในสมดุล)

K = ba
dc

[B][A]
[D][C]

K = คาคงท่ีสมดุล คิดเฉพาะ g, aq (ไมคิด s, l เพราะไมมีคาความเขมขน)
การกวนสมดุล
1. การเปลี่ยนแปลงความเขมขน ตามหลักของเลอชาเตอลิเย (Le Chartelier)

เติมสารตั้งตน หรือ ลดผลิตภัณฑ ลดสารตั้งตน หรือ เพ่ิมผลิตภัณฑ
สมดุลเลื่อนไปทางขวา สมดุลเลื่อนไปทางซาย

a A + b B  c C + d D a A + b B  c C + d D

2. การเปลี่ยนแปลงความดัน
การเพ่ิมความดนั สมดุลจะเลื่อนจากดานท่ีมีเลขดุลรวม มากไปยังดานนอย
การลดความดัน สมดุลจะเลื่อนจากดานท่ีมีเลขดุลรวม นอยไปยังดานมาก

3. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (คา K เปลี่ยน ถาอุณหภูมิเปลี่ยน)
การเพ่ิมอุณหภูมิ สมดุลจะเลื่อนไปดานท่ีเปนปฏิกิริยาดูดความรอน

คา K ดานดูดความรอนเพ่ิมขึ้น
การลดอุณหภูมิ สมดุลจะเลื่อนไปดานท่ีเปนปฏิกิริยาคายความรอน

คา K ดานคายความรอนเพ่ิมขึ้น
K จะมากขึ้น ถาสมดุลเลื่อนทางขวา (ไดผลิตภัณฑมากขึ้น)
K จะลดลง ถาสมดุลเลื่อนทางซาย (ไดผลิตภัณฑนอยลง)

4. การเติมตัวเรงหรือตัวหนวงปฏิกิริยา (Catalyst or Inhibitor)
การเติมตัวเรงหรือตัวหนวงปฏิกิริยา ไมรบกวนสมดุล แตจะทําใหเขาสูสมดุลเร็วขึ้น
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การคํานวณคา K
1. สมการบวกกัน คา K คูณกัน
2. สมการลบกัน คา K หารกัน
3. คูณเลขใดๆ ตลอดสมการ คา K ยกกําลังเลขนั้น
4. หารเลขใดๆ ตลอดสมการ คา K ถอดรากท่ีเลขนั้น
5. กลับสมการได K

1

สารประกอบไฮโดรคารบอน

สารประกอบไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon, Organic Compound) เปนสารท่ีม ีC, H เปนองคประกอบหลกั
อาจมี O, N, S, F, Cl, Br, I,… ปะปนบาง

ลักษณะทั่วไป
1. ไมละลายน้ํา ยกเวน Alcohol และ Acid ท่ีจํานวน C ≤ 4
2. ความหนาแนนนอยกวานํ้า (ลอยเหนือน้ํา)
3. ติดไฟได
4. สถานะสวนใหญ C1-C4 gas, ≥ C6 liquid or solid

CxHy + (x + 4
y )O2 → xCO2 + 2

y H2O

อัลเคน Alkane เชน มีเทน (Methan) มีตด มีกลิ่น, บิวเทน (Butane) แกสหุงตม
อัลคีน Alkene
อัลคาย Alkyne
อะโรมาติก Aromatic

ปฏิกิริยา
สาร

ฟอกจางสี Br2 ที่สวาง ฟอกจางสี Br2 ที่มืด ฟอกจางสี KMnO4 เขมา (ติดไฟ)
Alkane (CnH2n+2)
Alkene (CnH2n)
Alkyne (CnH2n-2)
Aromatic

ไมมีเขมา
เขมา

เขมามาก
เขมามั่กๆๆๆ

ความไมอ่ิมตัว (DBE, Double Bond Equivalence) (IHD, Index of Hydrogen Deficiency)
DBE = C – 2

H  – 2
X  + 2

N  + 1 (X = หมู 7, ไมคิด O และ S)
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ปฏิกิริยา
1. Alkane

C
H

C
H

X2
hυ

C
H

C
X

HX

2. Alkene

C C H2 C
H

C
HPt, Pd or Ni

X2 C
X

C
X

H2SO4 C
H

C
OSO3H

KMnO4 C
OH

C
OH

H2O C
H

C
OHH+

3. Alkyne

C C H2 C
H

H
C
H

H

Pt, Pd or Ni

X2 C
X

X
C
X

X

KMnO4 C
OH

OH
C
OH

OH

H2O C
H

H
C
OH

OH

H+

C C Na C CH Na

Ag C C Ag (s)

Cu C C Cu (s)
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4. Aromatic
H2, X2, or KMnO4

X2

FeX3 or AlX3

X

RX

FeX3 or AlX3

R

HNO3

H2SO4

NO2

SO3

H2SO4

SO3H

5. Alcohol, Ether

KMnO4

or K2Cr2O7
R OH

O

R OH
Na

1/2 H2 (g)

NaHCO3

Na2CO3
or NaOH

R O Na

H+

R O R H2O

R' O

O
R'COOH

H+
R H2O

Esterification

R'
R

H

OH

R'
RH+

R OH

H H
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6. Aldehyde, Ketone

R H

O KMnO4

or K2Cr2O7
R OH

O

R H

O Cu2+

OH-

Cu2O (s) 
red precipitate

7. Carboxylic Acid

R OH

O

R ONa

O
Na

1/2 H2 (g)

R ONa

O
CO2 (g)

NaHCO3

or Na2CO3 H2O

R ONa

O
NaOH

R O

O
R'OH

H+
R' H2O

Esterification

8. Ester

R O

O
R'OH

H+
R' H2O R OH

O
R'OH

R O

O
R'OH

OH-
R' H2O

Sponification
R O

O
R'OH

Hydrolysis

9. Amide, Amine

R NH2

O
H+

H2O R OH

O
NH4

+

R NH2

O
OH-

H2O R O

O
NH3

Hydrolysis
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การเปรียบเทียบจุดเดือด-จุดหลอมเหลว
1. หมูฟงกชัน (Functional Group)

Acid > Alcohol > Amine >> Ester > Aldehyde, Ketone > Ether > Alkyne > Alkane >
Alkene

2. ถาหมูฟงกชันเดียวกัน ใหดูจํานวน C
จํานวน C มาก, จุดเดือด-จุดหลอมเหลวสูง

3. ถาหมูฟงกชันเดียวกัน และจํานวน C เทากัน
สายโซก่ิงมาก, จุดเดือด-จุดหลอมเหลวตํ่า

มี(เทน) [รถ] เบน(ซิล) นั่ง(แนพทาลีน) ก็(กาด) ดี(เซล)
(น้ํามัน)หลอ(ล่ืน) [และ] (จาระ)บี [จะได] พา(ราฟน) (น้ํามัน)เตา [และ] (ยางมะ)ตอย [ไปเท่ียว]

กรด-เบส

ทฤษฎีกรด-เบส
1. อารเรเนียส Arrhenius กรด-สารท่ีให H+ เบส-สารท่ีให OH-

2. Bronsted-Lowry กรด-สารท่ีให H+ เบส-สารท่ีรับ H+

3. Lewis กรด-สารท่ีรับคู e เบส-สารท่ีใหคู e
(H+ = Proton, H3O+ = Hydronium Ion)

นิยามกรด-เบส
สารละลายอิเล็กโตรไลทแก – สารละลายที่แตกตัว 100% นําไฟฟาไดดี ไมมคีา K

กรดแก – HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, HClO4
เบสแก – หมู 1, 2

สารละลายอิเล็กโตรไลทออน – สารละลายที่แตกตัวไม 100%, นําไฟฟาไดบาง มีคาคงท่ี K
กรดออน – HF, HCN, H2CO3, HNO2, H2SO3, H3PO3, H3PO4 etc.
เบสออน – หมู 3, โลหะทรานซิชัน, NH3 (NH4OH) etc.

คา K มาก, ความเปนกรดและเบส ของสารตั้งตนมากกวา ของผลิตภัณฑ
เจือจาง – มีนํ้าอยูมาก
เขมขน – มีนํ้าอยูนอย
คูกรด-เบส – สารท่ีมี H มากกวาทําหนาท่ีเปนกรด

– สารท่ีมี H นอยกวาทําหนาท่ีเปนเบส
CH3COOH + H2O  CH3COO- + H3O+

กรด เบส คูเบส คูกรด
NH3 + H2O  NH4+ + OH-

เบส กรด คูกรด คูเบส
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การคํานวณกรด-เบส
1. กรด-เบส

กรดแก [H+] = [HA] เบสแก [OH-] = [BOH]
กรดออน [H+] = [HA]Ka เบสออน [OH-] = [BOH]Kb

pH = - log [H+] pOH = - log [OH-] pH + pOH  =  14
2. เกลือ

เกลือของกรดหรือเบสแก ไมเกิดการไฮโดรไลซิส Kw = 1 ×10-14

เกลือของกรดออน [OH-] = [salt]K
K

a
w   =  [salt]Kh

เกลือของเบสออน [H+] = [salt]K
K

b
w   =  [salt]Kh

3. บัฟเฟอร – สารละลายที่ประกอบดวยกรดออนและเกลือของกรดออน หรือ เบสออนและเกลือของ
เบสออน บัฟเฟอรมีสมบัติท่ีสามารถรักษาคา pH ใหคงท่ี เมื่อเติมกรดหรือเบสลงไปเพียงเล็กนอย

บัฟเฟอรกรด [H+] =
][A

[HA]Ka
- pH = pKa + log [HA]

][A-

บัฟเฟอรเบส [OH-] =
][B

[BOH]Kb
+

pOH = pKb + log [BOH]
][B+

การคํานวณแบบผสมสารละลาย
1. การไทเทรต aCV = bCV

คํานวณเรื่อง ถา ใครเหลือ ใครหมด ความเขมขนใหม
เกลือ aCV = bCV กรดหมด

เบสหมด
aCV  =  bCV  =  CเกลือVใหม

เกลือของกรดออน [OH-] = [salt]K
K

a
w

เกลือของเบสออน [H+] = [salt]K
K

b
w
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2. การผสมสารละลาย

คํานวณเรื่อง ถา ใครเหลือ ใครหมด ความเขมขนใหม
กรด aCV > bCV เหลือกรดแก

เบสหมด
aCV – bCV = CกรดVใหม

กรดแก [H+] =  [HA]
เบส bCV > aCV เหลือเบสแก

กรดหมด
bCV – aCV = CเบสVใหม

เบสแก [OH-] =  [BOH]
บัฟเฟอรกรด aCV > bCV เหลือกรดออน

เบสหมด
เกิดเกลือกรดออน

aCV – bCV = CกรดVใหม
 bCV = CเกลือVใหม

pH = pKa + log [HA]
][A-

บัฟเฟอรเบส bCV > aCV เหลือเบสออน
กรดหมด

เกิดเกลือเบสออน

bCV – aCV = CเบสVใหม
 aCV = CเกลือVใหม

pOH = pKb + log [BOH]
][B+

ปฏิกิริยาสะเทิน (Neutralization) – การทําปฏิกิริยาพอดีกันระหวางกรดและเบส
การไทเทรต (Titration) – การหาความเขมขนของกรดหรือเบส โดยการทําปฏิกิริยาสะเทินกับเบสหรือ

กรด
จุดสมมูล (Equivalent Point) – จุดท่ีกรดและเบสทําปฏิกิริยาพอดีกัน (เปนจุดท่ีตองการในการทําการ

ไทเทรต แตไมสามารถสังเกตได)
จุดยุติ (End Point) – จุดท่ีหยุดการไทเทรต โดยอาศัยการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร
อินดิเคเตอร (Indicator) – กรดออนท่ีมีสีแตกตางกันในสภาวะกรด และในสภาวะเบส
การเลือกอินดิเคเตอร
ฤทธิ์ของเกลือ
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ไฟฟาเคมี

Reduction = รีดักชัน = รับ e = ลด เลขออกซิเดชัน = ถูกรีดิวซ
= ตัวออกซิไดซ Oxidizer = ทําหนาท่ีออกซิไดซ

Oxidation = ออกซิเดชัน = ออก e = เพิ่ม เลขออกซิเดชัน = ถูกออกซิไดซ
= ตัวรีดิวซ Reducer = ทําหนาท่ีรีดิวซ

การดุลสมการ
1. ดุลรีดอกซ
2. ดุลกรด-เบส (ใหแยกคิดเปน 2 สมการ แลวนํามารวมกันโดยตองไมมี e เหลือในสมการรวม)

2.1 ดุลในกรด (เติมไดเฉพาะ H2O และ H+)
2.1.1 ดุลธาตุท่ีไมใช O กับ H
2.1.2 ดุลธาตุ O กับ H

ถาตองการ H ดานไหน ใหเติม H+ ดานนั้น
ถาตองการเติม O ดานไหน ใหเติม H2O ดานนั้นและ 2H+ ดานตรงขาม

2.1.3 ดุลประจุ โดยการเติม e
2.2 ดุลในเบส (เติมไดเฉพาะ H2O และ OH-)

2.2.1 ดุลธาตุท่ีไมใช O กับ H
2.2.2 ดุลธาตุ O กับ H

ถาตองการ H ดานไหน ใหเติม H2O ดานนั้นและ OH- ดานตรงขาม
ถาตองการเติม O ดานไหน ใหเติม 2 OH- ดานนั้นและ H2O ดานตรงขาม

2.2.3 ดุลประจุ โดยการเติม e
เซลลกัลวานิก Galvanic Cell

o
cellE = o

มากE  - o
นอยE (ถา E° ท้ังสองเขียนในแบบรีดักชัน)

o
cellE = o

reductionE  + o
oxidationE

แผนภาพเซลล
โลหะ(s) / แกส(g) / สารละลาย(aq) // สารละลาย(aq) / แกส(g) / โลหะ(s)

Oxidation Reduction
แทงโลหะที่จุมในสารละลาย แลวเกิดปฏิกิริยาได = E° สารละลาย > E° โลหะ
ภาชนะที่ใชบรรจุสารละลาย ควรตองมีคา E° โลหะ > E° สารละลาย
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เซลลอิเล็กโตรลิติก Electrolytic Cell

เซลลกัลวานิก Galvanic Cell เซลลอิเล็กโตรลิติก Electrolytic Cell
ความแตกตาง
E° +
สามารเกิดขึ้นไดเอง
เปลี่ยนปฏิกิริยาเคมี เปนไฟฟา
Anode = ขั้วลบ Cathode = ขั้วบวก
2 ภาชนะ พรอมสะพานเกลือ

E° -
เกิดไมไดเอง ตองใสคาความตางศักยไฟฟา
เปลี่ยนไฟฟา เปนปฏิกิริยาเคมี
Anode = ขั้วบวก Cathode = ขั้วลบ
1 ภาชนะ

ความเหมือน
Anode = Oxidation Cathode = Reduction
e วิ่งจาก Anode ไป Cathode
เข็มเบนทิศทางเดียวกันกับ e
เข็มเบนทิศทางตรงกันขามกับกระแสไฟฟา

Anode = Oxidation Cathode = Reduction

คา E° ท่ีควรทองจํา Ag+ > Cu2+ >  H+  > Pb2+ >Sn2+ >  Ni2+ > Fe2+ > Cr3+   > Zn2+ > Mg2+

เงิน  ทอง(แดง) (ตะ)กัว  ดีบุก  น้ี     เ(ห)ล็ก  โค(ต)ร สังกะสี มากๆ

2 H2O(l) + 2e      H2(g) + 2 OH-(aq) E° = -0.83

2
1  O2(g) + 2 H+(aq) + 2e      H2O(l) E° = 1.23

การคํานวณคา E°
1. สมการบวกกัน คา E° บวกกัน
2. สมการลบกัน คา E° ลบกัน
3. คูณหรือหารเลขใดๆ ตลอดสมการ คา E° คงเดิม
4. กลับสมการ คา E° กลับเครื่องหมาย
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ปโตรเลียมและพอลิเมอร

ปโตรเลียม
ปโตรเลียม คือ สารพวกไฮโดรคารบอนและอาจจะพบสารอินทรียท่ีมีธาตุ O N หรือ S เปนองคประกอบ

อยูบางเล็กนอย เกิดจากการตายทับถมของซากพืช-ซากสัตวนับเปนเวลานับลานๆ ป
สถานะสวนใหญ C1-C4 gas, ≥ C6 liquid or solid

กาซธรรมชาติที่ใชในยานพาหนะ
• NGV (Natural Gas Vehicle) มีเทน, อีเทน
• LPG (Liquid Petroleum Gas) โพรเพน, บิวเทน

ลําดับการกลั่นผลิตภัณฑปโตรเลียม
มี(เทน) [รถ] เบน(ซิล) นั่ง(แนพทาลีน) ก็(กาด) ดี(เซล)
(น้ํามัน)หลอ(ล่ืน) [และ] (จาระ)บี [จะได] พา(ราฟน) (น้ํามัน)เตา
[และ] (ยางมะ)ตอย [ไปเท่ียว]

การปรับปรุงคุณภาพ
1. กระบวนการแตกสลาย (Cracking Process) กระบวนการแตกสลาย คือ การนําสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนโมเลกุล
2. รีฟอรมมิง (Reforming) เปนการเปลี่ยนไฮโดรคารบอนที่โครงสรางแบบโซตรงเปนไฮโดรคารบอนที่

โครงสราง
3. แอลคิเลชัน (Alkylation) เปนการรวมโมเลกุลของแอลเคนกับแอลคีน โดยมีกรดซัลฟวริกเปน

ตัวเรงปฏิกิริยาเกิด
4. โอลิโกเมอไรเซซัน (Oilgomerization) เปนวิธีการรวมไฮโดรคารบอนไมอิ่มตัว (แอลคีน) โมเลกุล

เล็กๆ เขาดวยกัน

การปรับปรุงคุณภาพของน้ํามันเบนซิน
1. เลขออกเทน

เผาไหมเชนเดียวกับไอโซออกเทน = 100
เผาไหมเชนเดียวกับนอมาลเฮปเทน = 0

2. การเพ่ิมเลขออกเทน เตตระเอทลิเลด (C2H5)4Pb หรอื เตตระเมทิลเลด (CH3)4Pb แตกอใหเกิดมลพิษ
ตอมาหันมาใชเมทิลเทอรเชียรีบิวทิลอีเทอร (Methyl Tertiary Butyl Ether), MTBE แทน

3. เลขซีเทน
เผาไหมเชนเดียวกับซีเทน = 100
เผาไหมเชนเดียวกับแอลฟาเมทิลแนพทาลีน = 0
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พอลิเมอร
แบงตามการเกิด
• พอลเิมอรธรรมชาต ิเปนพอลเิมอรท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิเชน โปรตนี แปง เซลลโูลส ยางธรรมชาติ
• พอลิเมอรสังเคราะห เปนพอลิเมอรท่ีเกิดจากการสังเคราะหเพ่ือใชประโยชนตางๆ เชน พลาสติก

ไนลอน ดาครอน และลูไซต

แบงตามชนิดของมอนอเมอรที่เปนองคประกอบ
• โฮมอลิเมอร เปนพอลิเมอรท่ีประกอบดวยมอนอเมอรชนิดเดียวกัน เชน แปง พอลิเอทิลีน PVC

• โคพอลิเมอร เปนพอลิเมอรท่ีประกอบดวยมอนอเมอรตางชนิดกัน เชน โปรตีน พอลิเอสเทอร

แบงตามโครงสรางของพอลิเมอร
• พอลิเมอรแบบเสน

เปนพอลิเมอรท่ีเกิดจากมอนอเมอรสรางพันธะตอกันเปน
สายยาว โซพอลิเมอรเรียงชิดกันมากวาโครงสรางแบบอื่นๆ จึงมีความ
หนาแนน และจุดหลอมเหลวสงู มลีกัษณะแขง็ ขุนเหนยีวกวาโครงสราง
อื่นๆ เชน PVC, PS, PE, PP

• พอลิเมอรแบบกิ่ง
เปนพอลิเมอรท่ีเกิดจากมอนอเมอรยึดกันแตกกิ่งกานสาขา 

มท้ัีงโซสัน้และโซยาว ก่ิงท่ีแตกจากพอลเิมอรของโซหลกั ทําใหไมสามารถ
จัดเรยีงโซพอลเิมอรใหชิดกันไดมาก จึงมคีวามหนาแนนและจดุหลอมเหลว
ต่ํายืดหยุนได ความเหนียวต่ํา โครงสรางเปลี่ยนรูปไดงายเมื่ออุณหภูมิ
เพ่ิมขึ้น เชน พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา

• พอลิเมอรแบบรางแห
เปนพอลิเมอรท่ีเกิดจากมอนอเมอรตอเช่ือมกันเปนรางแห 

พอลิเมอรชนิดน้ีมีความแข็งแกรง และเปราะหักงาย เชน เบกาไลต
เมลามีนใชทําถวยชาม

ปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชัน (Polymerization) คือ กระบวนการเกิดสารท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ
(พอลิเมอร) จากสารที่มีโมเลกุลเล็ก (มอนอเมอร)

• ปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชันแบบเติม
• ปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชันแบบควบแนน
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พลาสติก
พลาสติก เปนสารประกอบอินทรียท่ีสังเคราะหขึ้นใชแทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูก

ความรอนก็ออนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เชน ไนลอน ยางเทียม ใชทําสิ่งตางๆ เชน เสื้อผา ฟลม
ภาชนะ สวนประกอบเรือหรือรถยนต

1. เทอรโมพลาสติก (Thermoplastics หรือ TP) เปนพลาสติกท่ีเมื่อไดรับความรอนแลวสามารถเปลี่ยน
รูปได และสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีกหลังจากนําไปหลอทําเปนผลิตภัณฑ แลวเปรียบเสมือนน้ํา เมื่อนําไปทํา
นํ้าแข็งไดอีกไมมีท่ีสิ้นสุด เชน พอลิเมอรแบบเสนและแบบกิ่ง

2. เทอรโมเซตติง (Thermosetting หรือ TS) คือ พลาสติกท่ีมีรูปทรงถาวรเมื่อผานการผลิตโดยการใช
ความรอนและแรงอดั จะนาํไปหลอมละลายอกีไมได เปรยีบเหมอืนไขเมือ่ตมสกุแลวจะทําใหเหลวเหมอืนเดมิอกีไมได
ในประเทศอังกฤษเรียกเทอรโมเซตติงอีกช่ือหนึ่งวา “ดูโรพลาสติก” (Duroplastic) เชน พอลิเมอรแบบรางแห

เสนใย
1. เสนใยจากธรรมชาติ

1.1 เสนใยจากพืช ไดแก เสนใยจากเซลลูโลส เปนเสนใยที่ประกอบดวยเซลลูโลส ซ่ึงไดจากสวนตางๆ
ของพืช เชน ปาน ปอ ลินิน ใยสับปะรด ใยมะพราว ฝาย นุน ศรนารายณ เปนตน เซลลูโลส เปน โฮโมพอลิเมอร
ประกอบดวยโมเลกุลของกลูโคสจํานวนมาก มีโครงสรางเปนกิ่งกานสาขา

1.2 เสนใยจากสัตว ไดแก เสนใยโปรตีน เชน ขนสัตว ผม เล็บ เขา ใยไหม เปนตน เสนใยเหลาน้ี    
มีสมบัติ คือ เมื่อเปยกน้ํา ความเหนียวและความแข็งแรงจะลดลงถาถูกแสงแดดนานๆ จะสลายตัว

1.3 เสนใยจากสินแร ไดแก ใยหิน ทนตอการกัดกรอนของสารเคมี ทนไฟ ไมนําไฟฟา
2. เสนใยสังเคราะห เปนเสนใยที่มนุษยสังเคราะหขึ้นจากสารอนินทรียหรือสารอินทรียใชทดแทนเสนใย

จากธรรมชาติ
2.1 เสนใยพอลิเอสเตอร เชน เทโทรอน ใชบรรจุในหมอน เพราะมีความฟูยืดหยุนไมเปนอันตรายตอ

ผิวหนัง
2.2 เสนใยพอลิเอไมด เชน ไนลอน ใชในการทําเสื้อผา ถุงเทา ถุงนอง ขนแปรงตางๆ สายกีตาร              

สายเอ็น ไมแร็กเก็ต
2.3 เสนใยอะคริลิก เชน ออรใชในการทําเสื้อผา ผานวม ผาขนแกะเทียม รมชายหาด หลังคากันแดด

ผามาน พรม
3. เสนใยกึ่งสังเคราะห เปนเสนใยที่ไดจากการนําสารจากธรรมชาติ มาปรับปรุงโครงสรางใหเหมาะกับ

การใชงาน เชน การนําเซลลูโลสจากพืชมาทําปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิด เสนใยกึ่งสังเคราะห นํามาใชประโยชน
ไดมากกวาเสนใยธรรมชาติ ตัวอยางเสนใยกึ่งสังเคราะห เชน วิสคอสเรยอง แบมเบอรกเรยอง เปนตน

ยาง
ยาง เปนพอลิเมอรท่ีมีความยืดหยุนไดเมื่อถูกแรงกระทํา และสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได เมื่อพนจาก

แรงกระทํา ไดแก ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห ยางธรรมชาติท่ีมนุษยนํามาใชประโยชนเปนเวลานานแลว
คือ ยางพารา นํ้ายางสดจากตนยางเมื่อนํามาเติมกรดฟอรมิก (HCOOH) หรือกรดแอซิติก (CH3 COOH) ลงไป
จะทําใหสวนของน้ํายางตกตะกอนแยกตัวออกจากน้ํายาง
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เนือ้ยางเปนพอลเิมอรของไอโซพรนี โดยมไีอโซพรนีเช่ือมตอกนัอยูตัง้แต 1500-15000 หนวย ยางธรรมชาติ
จะเหนยีวและออนตวัเมือ่ไดรบัความรอน แขง็และเปราะเมือ่อณุหภมูติ่าํ คุณสมบตัเิชนนีทํ้าใหไมเหมาะในการนาํไปใช
จึงมีการนํากํามะถันใสลงไปในปริมาณท่ีพอเหมาะที่อุณหภูมิสูงกวาจุดหลอมเหลวของกํามะถัน ทําใหไดยางท่ีมี
ความยืดหยุนมากขึ้นและมีความคงตัวท่ีอุณหภูมิตางๆ ดีขึ้น ยางท่ีไดเรียกวา “ยางวัลคาไนส” ปฏิกิริยาระหวาง
ยางกับกํามะถันเรียกวา “ปฏิกิริยาวัลคาไนเซชัน” การปรับปรุงยางอาจทําไดโดยการเติมซิลิกา หรือผงถานเพ่ือ
เพ่ิมความแข็งแรงก็ได สามารถนํามาใชทํายางรถยนต รองเทา กระเปานํ้ารอน ถุงมือยาง สายพาน สายยาง
เปนตน

ประเภทยาง
ก. ยางธรรมชาต ิ ไดจากตนยางพารา นํ้ายางท่ีไดเปนของเหลวสขีาว ช่ือ พอลไิอโซปรนิ สมบตั ิ มคีวาม

ยืดหยุน เพราะโครงสรางโมเลกุลของยางมีลักษณะมวนงอขดไปมาบิดเปนเกลียวได แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล
เปนแรงแวนเดอรวาลส สมบัติเปลี่ยนงาย คือ เมื่อรอนจะออนตัวเหนียว แตเย็นจะแข็งและเปราะ

พอลิบิวตะไดอีน
n CH2=CH=CH2 ภาวะที่เหมาะสม (-CH2-CH=CH-CH2-)n
 Butadiene Polybutadiene

พอลิสไตรีน-บิวตะไดอีน (ยาง SBR)

n CH2=CH-CH=CH2 + n CH=CH2 ภาวะที่เหมาะสม (-CH2-CH=CH-CH2-CH-CH2-)n
Butadiene Styrene Polystyrenebutadiene

ข. ยางสังเคราะห เปนพอลิเมอรท่ีสังเคราะหขึ้นจากสารผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน

กระบวนการวัลคาไนเซชัน (Vulcanization Process) คือ กระบวนการท่ีใชในการเพ่ิมคุณภาพของ
ยางธรรมชาติ (ยางดิบ) ใหมีความยืดหยุนไดดีขึ้น มีความคงตัวสูง ไมสึกกรอนงาย และไมละลายในตัวทําละลาย
อินทรีย สมบัติเหลาน้ีจะยังคงอยู ถึงแมวาอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงก็ตาม

ตัวเรงปฏิกิริยา

-S- -S- -S-
-S-

-S--S-
-S-

-S-
∆ ,S8

ยางธรรมชาติ ยางวัลคาไนซ

ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใชผลิตภัณฑปโตรเลียม
อุตสาหกรรมเคมี
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สสารและการเปลี่ยนแปลง

สสาร
1. สารเนื้อเดียว (มองดวยตาเปลา เห็นเปนเนื้อเดียว)

1.1 สารบริสุทธ์ิ
- จุดเดือด จุดหลอมเหลว คงท่ี
- อัตราสวนในการรวมตัว คงท่ี
- ชวงของการหลอมเหลว แคบ
- สามารถเขียนสูตรโมเลกุลได
- สามารถแยกได โดยอาศัยวิธีการทางเคมี ท่ีซับซอน
1.1.1 ธาตุ ประกอบดวยอะตอมของธาตุเพียง 1 ชนิด
1.1.2 สารประกอบ ประกอบดวยอะตอมของธาตุมากกวา 1 ชนิดขึ้นไป

1.2 สารละลาย (ไมบริสุทธ์ิ)
- จุดเดือด จุดหลอมเหลว ไมคงท่ี
- อัตราสวนในการรวมตัว ไมคงท่ี
- ชวงของการหลอมเหลว กวาง
- ไมสามารถเขียนสูตรโมเลกุลได
- สามารถแยกได โดยอาศัยวิธีการทางกายภาพ ท่ีไมซับซอน

ขนาด < 10-7 cm
เชน นํ้าเช่ือม, นํ้าเกลือ, ฟวส (Bi, Sn, Pb), ทองเหลือง (Cu, Zn), บรอนซ (Cu,Sn),

นาก (Au, Cu), Stainless Steel (Fe, Cr, Ni..(Mo, C, N)), Steel (Fe, C)
2. สารคอลลอยด (มองดวยตาเปลา เห็นเปนเนื้อเดียว แตมองไมทะลุ)

- เกิดปรากฎการณทินดอล (Tylldon Effect) การกระเจิงแสง
ขนาด 10-7 cm < x < 10-4 cm
สามารถกรองไดดวย กระดาษเซลโลเฟน
เชน หมอก ควัน โฟม โฟมเม็ด นํ้าแปง แปงเปยก เจล เยลลี่ กาว นํ้ากะทิ นํ้าเตาหู นม ไอศกรีม

สีทาบาน นํ้าทะเล นํ้าสลัด นํ้าสบู ชีส เนย mayo
Emulsifier – โปรตีนเคซี (นํ้า ไขมันนม), ไขแดง (นํ้ามันพืช นํ้าสมสายชู), นํ้าสบู (นํ้า นํ้ามัน)

3. สารเนื้อผสม (มองดวยตาเปลา เห็นเปนเนื้อผสม มากกวา 1)
ขนาด > 10-4 cm
สามารถกรองไดดวย กระดาษกรอง
เชน นํ้ากับน้ําแข็ง
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การเปลี่ยนแปลง
1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical Reaction)
2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Chemical Reaction)
การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
1. การเปลี่ยนแปลงแบบดูดความรอน (Endothermic Process)

- A + B + พลังงาน → C + D
- ∆H +
- ∆T -, รูสึกเย็น

2. การเปลี่ยนแปลงแบบคายความรอน (Exothermic Process)
- A + B → C + D + พลังงาน
- ∆H -
- ∆T +, รูสึกรอน

ระบบ (System)
1. ระบบเปด (Opened System)
2. ระบบปด (Closed System)
3. ระบบโดดเดี่ยว, ระบบอิสระ, ระบบแยกตัว (Isolated System)
การละลาย (Dissolution)
ถา พลังงานแลคติซ > พลังงานไฮเดรชัน การละลายแบบดูดความรอน
ถา พลังงานแลคติซ < พลังงานไฮเดรชัน การละลายแบบคายความรอน
ถา พลังงานแลคติซ = พลังงานไฮเดรชัน การละลายแบบดูด = คายความรอน
ถา พลังงานแลคติซ >> พลังงานไฮเดรชัน ไมละลาย
การแยกสาร (Separation)
1. การกรอง (Filtration)

- กรองดวยกระดาษกรอง
- กรองดวยกระดาษเซลโลเฟน

2. การกลั่น (Distillation)
- การกลั่นธรรมดา ∆T > 80°C
- การกลั่นลําดับสวน 20 < ∆T < 80°C
- การกลั่นดวยไอน้ํา

สารตองไมละลายน้ํา
จุดเดือด < 100°C
ไมสลายตัวเมื่อไดรับความรอน

- การกลั่นแบบลดความดัน
สารสลายตัวท่ีอุณหภูมิสูง จึงใชวิธีน้ีเพ่ือแยกสารท่ีอุณหภูมิต่ํากวาจุดเดือด
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3. การสกัดดวยตัวทําละลาย (Extraction)
4. โครมาโตกราฟ (Chromatography)

- Paper Chromatography
- Thin Layer Chromatography
- Gas Chromatography

การเรียกชื่อ
1. สารประกอบไอออนิก

1.1 เรียกช่ือโลหะกอน
1.2 เรียกช่ืออโหะ (ลงทายเสียงดวย –ide ยกเวน ช่ือเฉพาะ)
1.3 ไมใชคําบอกจํานวน

ประจุ 1-
ClO- hypochlorite HClO hypochlorous acid

-
2ClO chlorite HClO2 chlorous acid
-
3ClO chlorate HClO3 chloric acid
-
4ClO perchlorate HClO4 perchloric acid

BrO- hypobromite HBrO hypobromous acid
-
2BrO bromite HBrO2 bromous acid
-
3BrO bromate HBrO3 bromic acid
-
4BrO perbromate HBrO4 perbromic acid

IO- hypoiodite HIO hypoiodous acid
-
2IO iodite HIO2 iodous acid
-
3IO iodate HIO3 iodic acid
-
4IO periodate HIO4 periodic acid
-
2NO nitrite HNO2 nitrous acid
-
3NO nitrate NHO3 nitric acid

-
4MnO permanganate

CH3COO- acetate CH3COOH acetic acid
HCOO- formate HCOOH formic acid
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CN- cyanide
SCN- thiocyanate
OH- hydroxide

F- fluoride
Cl- chloride
Br- bromide
I- iodide
O2- oxide
S2- sulfide
N3- nitride
P3- phosphide
C4- carbide
Si4- silicide

ประจุ 2-
-2

3SO sulfite H2SO3 sulfurous acid
-2

4SO sulfate H2SO4 sulfuric acid
-2

4CrO chromate
-2

72OCr dichromate
-2

42OC oxalate H2C2O4 oxalic acid
-2

3CO carbonate H2CO3 carbonic acid
-2

32OS thiosulfate
-2

4MnO manganate

ประจุ 3-
-3

3PO phosphite H3PO3 phosphorous acid
-3

4PO phosphate H3PO4 phosphoric acid

2. สารประกอบโคเวเลนซ
2.1 เรียกช่ืออโลหะตัวซายกอน
2.2 เรียกช่ืออโลหะตัวขวา
2.3 ใชคําบอกจํานวน (mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca)

ยกเวน ถาอะตอมซายมีแค 1 อะตอม ไมตองใชคําบอกจํานวน mono
ถามีออกซิเจน 1 อะตอม เรียก monoxide (ไมใช monooxide)
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O-NET  (ชุดที่ 1)

ตอนที่ 1  ขอสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก ขอละ 1 คะแนน

H
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr

Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra

Sc
Y
Lu
Lr

Ti
Zr
Hf
Rf

V
Nb
Ta
Db

Cr
Mo
W
Sg

Mn
Tc
Re
Bh

Fe
Ru
Os
Hs

Co
Rh
Ir
Mt

Ni
Pd
Pt

Uun

Cu
Ag
Au

Zn
Cd
Hg

B
Al
Ga
In
Tl

C
Si
Ge
Sn
Pb

N
P
As
Sb
Bi

O
S
Se
Te
Po

F
Cl
Br
I
At

Ne
Ar
Kr
Xe
Rn

He

Uuu Uub Uuq Uuh Uno

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb

Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No

ตารางธาตุ

1. เมื่อทดลองแชขวดนํ้ามัน A และ B ในตูเย็น 1 คืน พบวานํ้ามัน A แข็งตัว แตนํ้ามัน B ยังเปนของเหลว

น้ํามัน A น้ํามัน B
ก. มีจุดหลอมเหลวต่ํา มีจุดหลอมเหลวสูง
ข. มีกรดไขมันอิ่มตัวมาก มีกรดไขมันไมอิ่มตัวมาก
ค. เหม็นหืนยาก เหม็นหืนงาย

ขอใดถูกตอง
1) ก. 2) ข. และ ค. 3) ก. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.

2. นํ้ามันพืชท่ีใชทอดอาหารแลวเกิดกลิ่นเหม็นหืนมากท่ีสุด แสดงวากรดไขมันท่ีเปนองคประกอบในน้ํามันพืชน้ัน
มีสูตรโครงสรางดังขอใด
1) CH3 - (C12H24) - CO2H 2) CH3 - (C14H26) - CO2H
3) CH3 - (C16H26) - CO2H 4) CH3 - (C18H34) - CO2H

3. แปง A  มอลโทส B  C
A, B และ C นาจะเปนสารใด

A B C
1) อะไมเลส มอลเทส ฟรักโทส
2) มอลเทส อะไมเลส ฟรักโทส
3) อะไมเลส มอลเทส กลูโคส
4) มอลเทส อะไมเลส กลูโคส
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4.
โปรตีนจากแหลงอาหาร คุณคาทางชีววิทยา

ไข 100
ปลา 75
ถ่ัวลิสง 56
ขาวสาลี 44

จากตารางคุณคาทางชีววิทยาของโปรตีนจากแหลงอาหารบางชนิด ขอใดถูกตอง
1) เน้ือปลา 100 กิโลกรัม จะมีโปรตีนอยู 75 กิโลกรัม
2) เด็กในวัยเจริญเติบโตควรรับประทานไขทุกวัน เพราะมีแหลงโปรตีนท่ีรางกายสามารถนําไปสรางเน้ือเยื่อ

ได 100 %
3) อาหารมังสวิรัตประกอบดวยถั่วลิสงและขาวสาลี ใหโปรตีนไมครบองคประกอบ เพราะมีคุณคาทาง

ชีววิทยาต่ํา
4) โปรตีนจากแหลงอาหารปริมาณเทากันจะใหพลังงานจากมากไปนอยตามลําดับ คือ ไข ปลา ถ่ัวลิสง

และขาวสาลี
5. ไขขาว เน้ือ ไก และหอยนางรม ในขอตอไปนี้ ขอใดท่ีโปรตีนไมถูกทําลาย หรือแปลงสภาพ

1) ไขขาวดิบท่ีคนไขกลืนเขาไปเพ่ือขจัดยาพิษ
2) เน้ือท่ีแชไวในตูเย็นเพ่ือแกงใสบาตร
3) ไกท่ีทอดจนเหลืองกรอบจะปลอดภัยจากไขหวัดนก
4) หอยนางรมบีบมะนาวเปนอาหารโปรดของมนัส

6. การทดสอบอาหาร A, B, C และ D ไดผลดังตาราง

ชนิดของ
สารอาหาร สารละลายไอโอดีน สารละลายเบเนดิกต สารละลาย NaOH

ผสมกับ CuSO4
A สีนํ้าเงิน ตะกอนสีแดงอิฐ สีฟา
B สีนํ้าตาลอมเหลือง สีฟา สีมวง
C สีนํ้าเงิน สีฟา สีฟา
D สีนํ้าตาลอมเหลือง ตะกอนสีแดงอิฐ สีฟา

ถานักเรยีนตองดแูลคนไขท่ีมรีะดบัน้าํตาลในเลอืดสงูกวา 100 mg ตอ 100 cm3 ของเลอืด และมคีวามดนัสูง
นักเรียนไมควรใหอาหารชนิดใดกับคนไข
1) A เทาน้ัน 2) C เทาน้ัน 3) A และ D 4) B และ C
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7. พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. ซากพืชซากสัตวท่ีถูกกดทับอยูใตเปลือกโลกที่มีอุณหภูมิ และความดันสูงเปนเวลานานจะเกิดเปน

สารประกอบไฮโดรคารบอน
ข. นํ้ามันดิบจะถูกกักเก็บอยูใตพ้ืนผิวโลกในช้ันหินดินดาน ซ่ึงมีลักษณะเปนแองคลายกระทะรองรับไว
ค. การสํารวจแหลงปโตรเลียมเบ้ืองตน คือ การศึกษาลักษณะของหินใตพ้ืนโลก
ง. ในประเทศไทยพบวาแหลงผลิตแกสธรรมชาติและแหลงผลิตนํ้ามันดิบเปนแหลงเดียวกัน

ขอใดถูกตอง
1) ก. และ ข. 2) ข. และ ง. 3) ก. และ ง. 4) ค. และ ง.

8. พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. แกสโซฮอลเปนสารผสมระหวางเอทานอลและน้ํามันเบนซิน
ข. แกสหุงตม หรือ NPG เปนแกสผสมระหวางโพรเพนและบิวเทน
ค. แกสธรรมชาติจัดเปนพลังงานสะอาดเพราะสามารถเกิดการเผาไหมไดสมบูรณ

ขอใดถูกตอง
1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.

9. ขอใดเปนพอลิเมอรธรรมชาติท้ังหมด
1) แปง เซลลูโลส พอลิไอโซพรีน 2) โปรตีน พอลิสไตรีน กรดนิวคลิอิก
3) ยางพารา พอลิเอทิลีน เทฟลอน 4) ไกลโคเจน ไขมัน พอลิบิวทิลีน

10. พลาสติกท่ีใชทํากลองโฟมใสอาหาร และยางยืดรัดของจะมีสมบัติคลายกับพอลิเมอรชนิดใด ตามลําดับ

พอลิเมอร ลักษณะทางกายภาพ สภาพการไหมไฟ การนํามารีไซเคิล
A โปรงใส เปราะ เขมามาก ควันมีกลิ่นคลายแกสจุดตะเกียง ได
B ยืดหยุน เหนียว ควันขาว กลิ่นกรด ได
C ยืดหยุน เหนียว เขมามาก ควันดํา ไมได
D ทึบแสง แข็ง ติดไฟยาก ไมหลอมเหลว แตไหมเปนเถาท้ังหมด ไมได

1) A และ C 2) B และ C 3) C และ B 4) D และ B

11. การคัดแยกขยะออกเปนประเภทตางๆ จะทําใหสะดวกในการกําจัด ถาพบสัญลักษณ  ท่ีถังขยะ

ขยะในขอใดควรท้ิงลงในถังใบนี้
1) พรม เตาเสียบไฟฟา แบตเตอรี 2) ใบไม กระดาษ เศษผา
3) ถานไฟฉาย เศษแกว กาว 4) ขวดนํ้าพลาสติก กระดาษ แกว
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12. ขอใดเกิดปฏิกิริยาเคมี
ก. การทําทิงเจอรไอโอดีน โดยผสมไอโอดีนกับเอทานอล
ข. การเหม็นหืนของน้ํามันเมื่อท้ิงไวนาน
ค. การผลิตนํ้าอัดลมและน้ําโซดา
ง. บมมะมวงดิบจนเปนมะมวงสุก

1) ก., ข. และ ง. 2) ข., ค. และ ง. 3) ก., ข. และ ง. 4) ก., ค. และ ง.
13. พิจารณาขอมูลตอไปนี้

สารละลาย อุณหภูมิ °C ลักษณะสาร/การเปลี่ยนแปลง
A 25 สารละลายใส ไมมีสี
B 25 สารละลายใส ไมมีสี
C 25 สารละลายใส ไมมีสี

A ผสมกับ B 26 ไมเห็นการเปลี่ยนแปลง
B ผสมกับ C 23 สารละลายสีเหลือง
A ผสมกับ C 25 ตะกอนสีขาว

ขอสรุปใดถูกตอง
1) A และ C เปนสารเดียวกัน 2) B ผสมกับ C เกิดปฏิกิริยาดูดความรอน
3) A ผสมกับ C เกิดปฏิกิริยาคายความรอน 4) A และ B ไมทําปฏิกิริยาเคมีกัน

14. pH ของฝนกรด และผลกระทบของฝนกรดที่มีตอสิ่งแวดลอมตอไปนี้ ขอใดถูกตอง

pH ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
1) มากกวา 7 สิ่งกอสรางท่ีทําดวยโลหะเสียหาย
2) มากกวา 7 ตนไมออกผลชา
3) นอยกวา 7 ทําใหเกิดหินงอกและหินยอย
4) นอยกวา 7 สิ่งกอสรางท่ีทําดวยหินปูน หินออน เสียหาย

15. เมื่อนําช้ินสังกะสีใสในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก วิธีทําใหปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นโดยไมเพ่ิมปริมาณสังกะสี
และกรดตอไปนี้

ก. ใชแทงแกวคนใหท่ัว
ข. ใชผงสังกะสีนํ้าหนักเทากันแทนชิ้นสังกะสี
ค. ใหความรอน
ง. เติมนํ้ากลั่นลงไปเทาตัว

ขอใดถูกตอง
1) ก., ข. และ ค. 2) ข., ค. และ ง. 3) ก., ค. และ ง. 4) ก., ข., ค. และ ง.



วิทยาศาสตร เคมี (38) ____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

16. A และ B เปนธาตุไอโซโทปกัน
A มีจํานวนโปรตอนเทากับ 10 และมีเลขมวลเทากับ 20
B มีจํานวนนิวตรอนมากกวา A อยู 2 นิวตรอน
ขอใดเปนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ B
1) B20

12 2) B22
10 3) B12

8 4) B12
10

17. ธาตุท่ีมีเลขอะตอมตอไปนี้มีสิ่งใดเหมือนกัน 1   3   11   19   37
1) เปนอโลหะเหมือนกัน 2) มีจํานวนอนุภาคมูลฐานเทากัน
3) อยูในระดับพลังงานเดียวกัน 4) มีเวเลนสอิเล็กตรอนเทากัน

18. ถานําสารประกอบตอไปนี้มาละลายน้ํา สารละลายขอใดไมมีสี
1) KMnO4 2) K2Cr2O7 3) MgSO4 4) [K4Fe(CN)6]

19. พิจารณาธาตุสมมติตอไปนี้
9A     11B     12C     15D     17E

ธาตุคูใดทําปฏิกิริยากันไดสารประกอบไอออนิก และคูใดไดสารประกอบโคเวเลนต

สารประกอบไอออนิก สารประกอบโคเวเลนต
1) A กับ B A กับ C
2) A กับ D B กับ D
3) B กับ E B กับ D
4) A กับ C A กับ E

ตอนที่ 2  ขอสอบแบบอัตนัย ขอละ 2 คะแนน
1. นํ้ามนัเบนซนิชนดิหนึง่มปีระสทิธิภาพในการเผาไหมเหมอืนกบัของผสมทีม่อีตัราสวนของไอโซออกเทน 36 สวน

และเฮปเทน 4 สวน นํ้ามันเบนซินชนิดน้ีมีเลขออกเทนเทาใด 90
2. จากการทดลองหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวางโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก ไดผลดังตาราง

เวลา (นาที) มวลของโลหะแมกนีเซียม (g)
0 0.50
1 0.45
2 0.41
3 0.38
4 0.36
5 0.35
6 0.35

อัตราการเกิดปฏิกิริยาในชวง 1-4 นาที มีคาเทาใดในหนวยกรัมตอนาที0.03
3. ธาตุ I-131 หนัก 24 g เมื่อเวลาผานไป 40 วัน จะสลายตัวเหลืออยู 0.7 g ธาตุ I-131 มีครึ่งชีวิตก่ีวัน
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O-NET  (ชุดที่ 2)

ขอสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก ขอละ 1 คะแนน
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Rb
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F
Cl
Br
I
At

Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
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ตารางธาตุ

1. ขอความใดผิด
1) โคพอลิเมอรเปนพอลิเมอรท่ีประกอบดวยมอนอเมอรตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป
2) กัตตาเปอรชาเปนไอโซเมอรของยางธรรมชาติ
3) ยางสังเคราะหมีความยืดหยุนดีกวายางธรรมชาติ แตราคาแพงกวา
4) ยางท่ีผานกระบวนการวัลคาไนเซชันจะมีความยืดหยุนสูงขึ้น

2. จากปฏิกิริยาตอไปนี้
ก. W ไมทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต
ข. W ถูกยอยดวยเอนไซม ไดสาร X จํานวน 2 โมเลกุล
ค. เมื่อหมัก X ดวยยีสต จะไดสาร Y จํานวน 2 โมเลกุลและ CO2
ง. Y + Z จะได CH3CH2COOC2H5 + H2O

W, X, Y และ Z คือสารใด ตามลําดับ
1) กลูโคส  ฟรุกโตส  เมทานอล  กรดโพรพิโอนิก
2) ฟรุกโตส  กลูโคส  เอทานอล  กรดแอซิติก
3) ซูโครส  กลูโคส  เมทานอล  กรดโพรพิโอนิก
4) ซูโครส  กลูโคส  เอทานอล  กรดโพรพิโอนิก

3. ขอใดคือประโยชนเมื่อโปรตีนเกิดการแปลงสภาพ
1) ชวยทําใหโปรตีนยอยไดงายขึ้น
2) ทําใหเช้ือโรคตาย
3) ชวยแกพิษเมื่อคนไขดื่มยาพิษซ่ึงเปนสารประกอบของโลหะหนัก
4) ชวยรักษาโรคมะเร็ง
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4.

สาร รีเอเจนต ผลการทดลอง
A CuSO4/NaOH สีมวงนํ้าเงิน
B เบเนดิกต ตะกอนแดงอิฐ
C I2 ไมเปลี่ยนแปลง

จากตารางคุณคาทางชีววิทยาของโปรตีนจากแหลงอาหารบางชนิด ขอใดถูกตอง
A, B และ C ควรเปนสารใด ตามลําดับ
1) โปรตีน แปง นํ้าตาลทราย
2) กรดอะมิโน นํ้าตาลทราย ไขขาว
3) นมถั่วเหลือง กลูโคส นํ้าตาลทราย
4) ไขขาว อะเซตาลดีไฮน แปง

5. จากการศึกษาการนําไฟฟาของแกส โดยการผานไฟฟากระแสตรงเขาไปในหลอดแกวบรรจุแกสความดันต่ํา
เกือบเปนสูญญากาศ ดังรูป สามารถเปนหลักฐานของขอสรุปใด

แคโทด แอโทด ฉากเรืองแสง

เครื่องสูบอากาศ

เครื่องกําเนิดไฟฟาศักยสูง

1) อิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสท่ีระดับพลังงานตางๆ n = 1, 2, 3, ...
2) ในอะตอมมีอนุภาคประจุลบรวมอยูดวย
3) ในอะตอมมีอนุภาคประจุบวกรวมอยูดวย
4) อะตอมประกอบไปดวยอนุภาคประจุลบและอนุภาคประจุบวก

6. ขอความใดถูกตองเก่ียวกับสารประกอบคลอไรดของธาตุ A ท่ีมีเลขอะตอมเทากับ 20
1) สารประกอบคลอไรดของ A เปนสารประกอบโคเวเลนต มีสูตรเปน ACl
2) สารประกอบคลอไรดของ A เปนสารประกอบไอออนนิก มีสูตรเปน ACl
3) สารประกอบคลอไรดของ A เปนสารประกอบโคเวเลนต มีสูตรเปน ACl2
4) สารประกอบคลอไรดของ A เปนสารประกอบไอออนนิก มีสูตรเปน ACl2
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7. ถาธาตุชนิดหนึ่งมีประจุในนิวเคลียสเปน 2 เทาของประจุในนิวเคลียสของ 6C และมีเลขมวลเปน 1.5 เทา
ของ 12C ธาตุน้ีจะมีอนุภาคมูลฐานอยางละกี่อนุภาค
1) 6e, 12p, 6n 2) 2e, 2p, 18n
3) 12e, 12p, 6n 4) 12e, 12p, 18n

8. ขอใดท่ีทุกอนุภาคมีจํานวนอิเล็กตรอนเทากัน (Isoelectronic)
1) 11Na+, 10Ne, 7N2-, 9F- 2) 12Mg2+, 10Ne, 8O2-, 13Al3+
3) 19K+, 18Ar, 16S2-, 20Ca+ 4) 11Na, 7N2-, 8O2-, 13Al3+

9. ของแข็งในขอใดมีผลึกท่ีเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคท่ีแตกตางจากของแข็งในขออื่นๆ
1) NaCl 2) CaCO3 3) SiO2 4) MgO

10. กระบวนการเปลี่ยนสถานะในขอใดแตกตางจากขออื่นๆ ในแงของการดูดและคายความรอน
1) การควบแนน 2) การหลอมเหลว 3) การตกผลึก 4) การแชแข็ง

11. จากการทดลองหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหวาง Zn (s) กับ HCl (aq) ตามสมการขางลาง ไดผลดังน้ี
Zn (s) + HCl (aq)      ZnCl2 (aq) + H2 (g)

เวลา (s) 20 30 50 70 100
ปริมาตร H2 (cm3) 1 2 3 4 5

ขอสรุปจากการทดลองขอใดถูกตอง
1) อัตราการเกิด H2 ท่ีปริมาตร 2-3 cm3 มีคานอยกวาท่ีปริมาตร 3-4 cm3

2) อัตราการเกิด H2 ท่ีปริมาตร 4-5 cm3 มีคาเทากับท่ีปริมาตร 3-4 cm3

3) อัตราการเกิด H2 เฉลี่ย มีคามากกวา อัตราการเกิด H2 ท่ีปริมาตร 4-5 cm3

4) อัตราการเกิด H2 เฉลี่ย มีคามากกวา อัตราการเกิด H2 ท่ีปริมาตร 1-2 cm3

12. ถาวางสารกัมมันตภาพรังสีหนึ่ง 20 g ไวนาน 28 วัน ปรากฏวาเหลือ 1.25 g จงหาครึ่งชีวิต
1) 28 วัน 2) 20 วัน 3) 12 วัน 4) 7 วัน

13. สารประกอบในขอใดท่ีเมื่อละลายน้ําแลวเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเปนสีนํ้าเงิน
1) LiCl 2) CaO 3) BeCl2 4) NCl3

14. พลาสติก A ไมออนตัวเมื่อไดรับความรอนท่ีอุณหภูมิสูงจะแตกและไหมกลายเปนขี้เถา สวนพลาสติก B
ออนตัวเมื่อไดรับความรอน ติดไฟงาย ดับยาก พลาสติก A และ B คือ
1) เมลามีน พอลิสไตรีน 2) พีวีซี พอลิเอทิลีน
3) ฟอรไมกา เมลามีน 4) พอลิสไตรีน พีวีซี

15. การกระทําใดท่ีทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้นได ทุกปฏิกิริยา
1) เพ่ิมความเขมขนสารตั้งตน 2) เพ่ิมอุณหภูมิ
3) คนปฏิกิริยาใหท่ัวถึง 4) ถูกทุกขอ
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16. Alkaline Earth มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนวงนอกสุดเปนเทาใด
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

17. ขอใดไมทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น
Zn (s) + HCl (aq)      ZnCl2 (aq) + H2 (g)

1) เพ่ิมปริมาณสังกะสี 2) เพ่ิมความเขมขนสารละลายกรด
3) คนสารละลายใหท่ัวถึง 4) เพ่ิมปริมาณน้ําในปฏิกิริยา

18. ถานําสารประกอบตอไปนี้มาละลายน้ํา สารละลายขอใดไมมีสี
1) FeCl3 2) CuSO4 3) Li3PO4 4) [K4Fe(CN)6]

19. ในการทําใหเกิดปฏิกิริยาการหมัก จําเปนจะตองมีสิ่งใด
1) ยีสต  นํ้าตาล 2) ยีสต แอลกอฮอล
3) นํ้าตาล  ออกซิเจน 4) แปง ออกซิเจน

20. ตัวรีดิวซท่ีใชในการถลุงแรดีบุก คือ
1) Mg 2) C 3) Zn 4) Zr
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ปริมาณสารสัมพันธ

มวลของอะตอมและหนวยมวลอะตอม
มวลขององคประกอบของอะตอม

โปรตอน mp 1.6726231 × 10-24 ± 1.0 × 10-30 กรัม
นิวตรอน mn 1.6749286 × 10-24 ± 1.0 × 10-30 กรัม
อิเล็กตรอน me 9.1093897 × 10-28 ± 5.4 × 10-34 กรัม

มวล
6 โปรตอน + 6 นิวตรอน + 6 อิเล็กตรอน 20.09078 × 10-24 กรัม

คารบอน -12  ( C12
6 ) 19.92648 × 10-24 กรัม

มวลพรอง 0.16430 × 10-24 กรัม
กําหนดให

C12
6  มีมวลเทากับ 012.& amu (Atomic Mass Unit)

ดังนั้นจะไดวา
12.00000 amu มีคาเทากับ 19.92648 × 10-24 กรัม
1.00000 amu มีคาเทากับ 19.92648 × 10-24 ÷12 กรัม

1.66054 × 10-24 กรัม
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เพราะฉะนั้น

1 amu มีคาเทากับ 1.66054 × 10-24  กรัม

ดังนั้นจะไดวา

เมื่อ 1.66054 × 10-24 กรัม มีคาเทากับ 1.00000 amu
C12

6 1 อะตอม หนัก 19.92648 × 10-24 กรัม มีคาเทากับ 12.00000 amu
หรือ 12.00000 × 1.66054 × 10-24 กรัม

โปรตอน 1 อนุภาค หนัก 1.67262 × 10-24 กรัม มีคาเทากับ 1.00728 amu
นิวตรอน 1 อนุภาค หนัก 1.67493 × 10-24 กรัม มีคาเทากับ 1.00866 amu
อิเล็กตรอน 1 อนุภาค หนัก 0.00091 × 10-28 กรัม มีคาเทากับ 0.00055 amu

จะเห็นไดวา ถาตองการความแมนยําของตัวเลขดวยทศนิยมตําแหนงเดียว เราจะสามารถประมาณคา   
น้ําหนักของอะตอมใดๆ จํานวน 1 อะตอมในหนวย amu และหนวยกรัม ไดดังตอไปนี้

XA
Z   1 อะตอมจะมีน้ําหนักเทากับ A.0 amu  หรือ  A.0 × (1.66 × 10-24)  กรัม

มวลอะตอมและมวลอะตอมเฉลี่ย
กําหนดให

มวลอะตอมของ XA
Z  = (มวลของ XA

Z  1 อะตอม) ÷ (มวลของ C12
6  1/12 อะตอม)

หรือกลาวไดวา
มวลอะตอมของ XA

Z = (มวลของ  XA
Z   1 อะตอม) ÷ (มวลของ C12

6   1/12 อะตอม)
= (มวลของ  XA

Z   1 อะตอม) ÷ (1 amu)
= (มวลของ  XA

Z   1 อะตอม) ÷ (1.66 × 10-24 กรัม)
ดังนั้นท่ีความแมนยําระดับทศนิยม 1 ตําแหนง จะสามารถประมาณไดวา

น้ําหนักของ 1 อะตอม
ธาตุ มวลอะตอม

หนวยเปน amu หนวยเปน กรัม
XA

Z A.0 A.0 A.0 × (1.66 × 10-24)

C12
6 12.0 12.0 12.0 × (1.66 × 10-24)

H2
1 2.0 2.0 2.0 × (1.66 × 10-24)

U238
92 238.0 238.0 238.0 × (1.66 × 10-24)
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เนื่องจากธาตุแตละชนิดมีหลายไอโซโทป (Isotope) ทําใหอะตอมของธาตุท่ีอยูในการประกอบตางๆ ปะปน
กันไป เมื่อจะคิดน้ําหนักจึงตองใชมวลอะตอมเฉลี่ย และเนื่องจากแตละไอโซโทปมีปริมาณไมเทากันในธรรมชาติ จึง
จําเปนตองใชการเฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนัก

กําหนดให

มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ ZX =
Σ{(มวลอะตอมของแตละไอโซโทป) × (รอยละของแตละไอโซโทป)}

100%
เชน

ธาตุ ไอโซโทป มวลอะตอม รอยละที่พบในธรรมชาติ มวลอะตอมเฉลี่ย
Cu-63 62.92960 69.17

29Cu
Cu-65 64.92779 30.83

63.55

Pb-204 203.97302 1.4
Pb-206 205.97444 24.1
Pb-207 206.97587 22.182Pb

Pb-208 207.97663 52.4

207.2

ตัวอยางที่ 1 17Cl มีไอโซโทปอยู 2 ชนิด คือ Cl-35 และ Cl-37 โดยทั้งคูมีมวลอะตอมเทากับ 34.96885  และ
36.96590 ตามลําดับ ถามวลอะตอมเฉลี่ยของ Cl เทากับ 35.45 แสดงวาแตละไอโซโทปมีอยูรอยละเทาใด
ในธรรมชาติ

ตอบ Cl-35 มีรอยละ 75.78  สวน Cl-37 มีรอยละ 24.22

โมล
กําหนดให

6.02214 × 1023  =  1 mole

เรียกตัวเลข 6.02214 × 1023 วา เลขอาโวกาโดร (Avogadro Number)

ZX มีมวลอะตอมเฉลี่ยเทากับ A แสดงวา
ZX A × (1.66054 × 10-24) กรัม มีจํานวน 1 อะตอม
ZX A กรัม มีจํานวน 1 ÷ (1.66054 × 10-24) อะตอม

เทากับ 6.02214 × 1023 อะตอม
เทากับ 1 โมลอะตอม

เพราะฉะนั้น

มวลอะตอมเฉลี่ยของ  ZX  =  A
1 อะตอม = A × (1.66 × 10-24)  กรัม = A  amu
1 โมลอะตอม = 6.02 × 1023  อะตอม = A  กรัม
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ตัวอยางที่ 2
1. C มีมวลอะตอมเฉลี่ยเทากับ 12.01

C จํานวน 1 อะตอม จะมีน้ําหนัก .................... amu คิดเปนน้ําหนัก .................... กรัม
2. Cu มีมวลอะตอมเฉลี่ยเทากับ 63.55

Cu หนัก 63.55 กรัม จะมีจํานวน .................... โมลอะตอม คิดเปน .................... อะตอม
3. Pb มีมวลอะตอมเฉลี่ยเทากับ 207.2

Pb หนัก 1036 amu คิดเปนน้ําหนัก .................... กรัม มีจํานวน .................... อะตอม
4. Cl มีมวลอะตอมเฉลี่ยเทากับ 35.45

Cl จํานวน 0.2 โมลอะตอม จะมีน้ําหนัก .................... กรัม

จะเห็นไดวา

จํานวนอะตอม (โมลอะตอม)  × มวลอะตอม
÷ มวลอะตอม   น้ําหนัก (กรัม)

มวลโมเลกุลและโมลโมเลกุล
เนื่องจากโมเลกุลเกิดมาจากอะตอมรวมกัน เพราะฉะนั้น

มวลโมเลกุล = Σ (มวลอะตอม)
มวลโมเลกุลเฉลี่ย = Σ (มวลอะตอมเฉลี่ย)

เชน
H มีมวลอะตอมเฉลี่ยเทากับ 1.01 และ O มีมวลอะตอมเฉลี่ยเทากับ 16.00
ดังนั้น  H2O  จึงมีมวลอะตอมเฉลี่ยเทากับ (2 × 1.01) + 16.00  =  18.02

ตัวอยางที่ 3
กําหนดใหมวลอะตอมเฉลี่ยของอะตอมตางๆ ดังน้ี :  H  =  1.01,  C  =  12.01  และ  O  =  16.00
CH2O  มีมวลโมเลกุลเฉลี่ยเทากับ ....................
CH2O  จํานวน 1 โมเลกุล มีมวล เทากับ .................... amu

เทากับ .................... กรัม
CH2O  จํานวน 1 โมลโมเลกุล มีมวล เทากับ .................... กรัม
CH2O  จํานวน 0.2 โมลโมเลกุล มีมวล เทากับ .................... กรัม
CH2O  หนัก 600.6 กรัม มี H เปนองคประกอบอยู .................... กรัม
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การคํานวณปริมาณสารสัมพันธของปฏิกิริยาเคมี

อัตราสวนโดยโมเลกุล
× มวลโมเลกุล

อัตราสวนโดยนํ้าหนัก

Zn
1

× 65.41
2

× 36.46
1

× 136.31
2

× 2.02

65.41 72.92 136.31 2.02

นํ้าหนักรวม (กรัม) 138.33 = 138.33

+ 2HCl +2ZnCl 2H

จะเห็นไดวา เมื่อสมดุลสมการแลวจะไดสัดสวนของสารแตละชนิดท่ีเขารวมในปฏิกิริยาซ่ึงจะเปนสัดสวนท่ี
คงท่ี และจะสามารถเปลี่ยนจากอัตราสวนโดยโมเลกุล ไปเปนอัตราสวนโดยมวลก็ไดเชนกัน

นอกจากนั้นเนื่องจากการสมดุลสมการเปนการทําใหจํานวนอะตอมตางๆ เทากัน หรือมวลสารคงที่ไมหาย
ไปจากระบบ ทําใหน้ําหนักรวมของสารตั้งตนและผลิตภัณฑเทากัน

เพราะฉะนั้น

กฎสัดสวนคงท่ี : อัตราสวนของสารที่เขารวมในปฏิกิริยา เปนอัตราสวนคงท่ี
กฎทรงมวล : มวลกอนและหลังปฏิกิริยา จะตองเทากัน

ตัวอยางที่ 4 สังกะสี 0.2 โมลอะตอม ทําปฏิกิริยากับกรด HCl 0.2 โมลอะตอม จะเกิด ZnCl2 ท้ังสิ้นกี่
โมลโมเลกุล
 ตอบ 0.1 โมลโมเลกุล

ตัวอยางที่ 5  สังกะสี 13 กรัม ทําปฏิกิริยากับกรด HCl  150 กรัม จะเกิด ZnCl2 และ H2 ท้ังสิ้นกี่กรัม และ
เหลือสารตั้งตนชนิดใดอยูเทาใด (กําหนดใหมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุตางๆ เปนดังน้ี : Zn = 65, Cl = 35.5 และ
H = 1)

ตอบ ดังนั้นเหลือ HCl ท้ังสิ้น 135.4 กรัม เกิด ZnCl2  27.2 กรัม และ H2  0.4  กรัม

ตัวอยางที่ 6  แรยิปซัม (CaSO4 ⋅ nH2O)  43 กรัม นําไปเผาไลเอาน้ําออก จะเหลือ CaSO4 เปนของแข็งอยู
34 กรัม คาน้ําในผลึก (n) มีคาเทากับเทาใด (กําหนดใหมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุตางๆ เปนดังน้ี : Ca = 40,
S = 32, O = 16 และ H = 1)

ตอบ ดังนั้น n มีคาเทากับ 2 สูตรของยิปซัมนี้ คือ CaSO4 ⋅ 2H2O

ตัวอยางที่ 7 O3 สลายตัวภายใตแสง UV ไดเปน O2 เพียงอยางเดียว หากเริ่มตนมีปริมาณ O3 และ O2
รวมกันเทากับ 20 โมลโมเลกุล และเมื่อ O3 สลายตัวไปจนหมด พบวาปริมาณของแกส O2 รวมมีเทากับ        
27 โมลโมเลกุล ดังนั้น ของผสมเริ่มตน จะมี O3 อยูก่ีโมลโมเลกุล

ตอบ ดังนั้นเริ่มตนมี O3 อยู 14 โมลโมเลกุล และมี O2 อยู 6 โมลโมเลกุล
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ตัวอยางที่ 8 แร FeO และ Fe2O3 ผสมกันมีมวลรวมท้ังสิ้น 138 กรัม นํามาถลุงแยกเอาเฉพาะ Fe ออกไป ได
ปริมาณ Fe ท้ังสิ้น 98 กรัม ดังนั้น ของผสม FeO และ Fe2O3 เริ่มตน จะมีปริมาณ FeO และ Fe2O3 อยางละ
ก่ีกรัม  (กําหนดใหมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุตางๆ เปนดังน้ี : Fe = 56 และ O = 16)

ตอบ ดังนั้นในของผสมตั้งตนจะมี FeO และ Fe2O3 เทากับ 18 กรัม และ 120 กรัม ตามลําดับ

ตัวอยางที่ 9 ถาการเผาถานในภาชนะปดใบหนึ่งเกิดปฏิกิริยาเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้

ข้ันที่ 1 : C + O2 CO
ข้ันที่ 2 : CO + O2 CO2

หากเริ่มจาก C หนัก 6 กรัม และ O2 หนัก 12 กรัม เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา จะมีอะไรเหลืออยูในภาชนะปดใบนี้
(กําหนดใหมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุตางๆ เปน ดังนี้ : C = 12 และ O = 16)

ตอบ ดังนั้นของผสมสุดทายหลังปฏิกิริยาสิ้นสุดจะมี CO และ CO2 เทากับ 7 กรัม และ 11 กรัม    
ตามลําดับ

สารละลาย

ความเขมขนของสารละลาย

ความเขมขน (Concentration) = (Solution)ารละลายปริมาณของส
(Solute) ัวถูกละลายปริมาณของต

หนวยของปริมาณสาร 1. น้ําหนักเปนกรัม : ใชท่ัวไป ท้ังของแข็ง แกส และสสารท่ีไมระบุสถานะ
2. ปริมาตรเปนลูกบาศกเซนติเมตรหรือมิลลิลิตร : ใชกับของเหลวเทานั้น

หนวยความเขมขนที่นิยมใช
1. รอยละ (percent, %)
2. สวนในลานสวน (part per million, ppm)

percent = (Solution)ารละลายปริมาณของส
(Solute) ัวถูกละลายปริมาณของต  × 100

ppm = (Solution)ารละลายปริมาณของส
(Solute) ัวถูกละลายปริมาณของต  × 106

3. โมลาร (Molar, M)

โมลาร =
ปริมาณของตัวถูกละลาย (โมล)
ปริมาตรของสารละลาย (ลิตร)
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การคํานวณที่เกี่ยวของกับความเขมขนของสารละลาย
ตัวอยางที่ 1 โลหะผสมชนิดหนึ่งมี Mn เปนองคประกอบอยูรอยละ 5 ดังนั้น โลหะผสมชนิดนี้หนัก 2 กิโลกรัมจะ
มี Mn อยูก่ีกรัม

ตอบ มี Mn เปนองคประกอบอยู 100 กรัม
ตัวอยางที่ 2 ในน้ําท้ิงจากโรงงานแหงหนึ่งมี O2 ละลายอยู 0.5 ppm ดังน้ันในน้ําท้ิงปริมาตร 1 ลิตร จะมี
ปริมาณ O2 อยูท้ังสิ้นกี่มิลลิกรัม

ตอบ น้ําเสีย 1 ลิตรมี O2 ท้ังสิ้น 0.5 มิลลิกรัม (คิดเปนความเขมขนเทากับ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร)

ตัวอยางที่ 3 น้าํบรสิทุธ์ิจะมคีวามเขมขนกีโ่มลารในสภาวะปกต ิ(ความหนาแนนของน้าํ = 1 กรมัตอลกูบาศกเซนตเิมตร
และกําหนดใหมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุตางๆ เปน ดังนี้ : O = 16 และ H = 1)

ตอบ น้ําบริสุทธ์ิมีความเขมขน 55.56 โมลาร
ตัวอยางที่ 4 สารละลาย NaOH เขมขน 2% คิดเปนความเขมขนกี่โมลาร (กําหนดใหมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ
ตางๆ เปน ดังนี้ : Na = 23, O = 16 และ H = 1)

ตอบ ความเขมขนเทากับ 0.5 โมลาร
ตัวอยางที่ 5 มีสารละลาย NaOH อยู 2 ขวด โดยขวดที่ 1 เขมขน 4% มี 150 ลูกบาศกเซนติเมตร และขวด
ท่ี 2 เขมขน 2 โมลาร มี 100 ลูกบาศกเซนติเมตร นําสารละลายทั้ง 2 ขวดมาเทผสมกัน จะไดสารละลายใหมท่ีมี
ความเขมขนรอยละเทาใด และคิดเปนกี่โมลาร (กําหนดใหมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุตางๆ เปนดังน้ี : Na = 23,
O = 16 และ H = 1)

ตอบ ความเขมขนเทากับ 1.4 โมลาร เทากับ 5.6%
ตัวอยางที่ 6 เทสารละลาย HCl เขมขน 0.5 โมลาร ปริมาตร 200 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงผสมกับ CaCO3
หนัก 20 กรัม จะเกิดแกส CO2 ขึ้นกี่ลิตร ท่ี STP และมี CaCO3 เหลืออยูก่ีกรัม (กําหนดใหมวลอะตอมเฉลี่ยของ
ธาตุตางๆ เปน ดังนี้ : Ca = 40, Cl = 35.5, O = 16, C = 12 และ H = 1)

ตอบ ดังนั้นมี CO2 เกิดขึ้น 1.12 ลิตร ท่ี STP และมี CaCO3 เหลืออยู 0.15 กรัม
ตัวอยางที่ 7 สารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดหนึ่งมี C และ H เปนองคประกอบอยูรอยละ 90 และรอยละ 10
ตามลําดับ สูตรอยางงายของสารประกอบชนิดนี้คืออะไร (กําหนดใหมวลอะตอมเฉลี่ยของ C = 12 และ H = 1)

ตอบ สูตรอยางงายของสารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดนี้ คือ C3H4
ตัวอยางที่ 8 ยาเม็ดลดกรดชนิดหนึ่งประกอบดวย MgO และแปงท่ีทําหนาท่ียึดเกาะใหเปนเม็ด จะหาวาในยา
ลดกรดนี้มี MgO อยูรอยละเทาใด จึงนํายาลดกรดมา 2 กรัม แลวบดใหละเอียด จากน้ันนําไปทําปฏิกิริยากับ
สารละลาย HCl เขมขน 1 โมลาร ท้ังสิ้น 100 ลูกบาศกเซนติเมตร แลวจึงกรองเอาแปงท้ิงไป แบงสารละลายที่
เหลืออยูมา 20 ลูกบาศกเซนติเมตร เพ่ือทําปฏิกิริยาหาปริมาณ HCl ท่ีเหลืออยูจากการทําปฏิกิริยากับ MgO
พบวาสามารถทําปฏิกิริยากับสารละลาย NaOH เขมขน 0.8 โมลาร ปริมาตร 10 ลูกบาศกเซนติเมตร ไดพอดีกัน
ดังนั้น ยาเม็ดลดกรดนี้มี MgO เปนองคประกอบอยูรอยละเทาไร (กําหนดใหมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุตางๆ เปน
ดังนี้ : Mg = 24 และ O = 16)

ตอบ ดังนั้นยาลดกรดมี MgO เปนองคประกอบอยูรอยละ 60
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แกส

แกสเปนสถานะทีม่แีรงยึดเหนีย่วระหวางโมเลกลุต่าํมาก ทําใหการกระจายตวัของโมเลกลุเกดิไดอยางอิสระ
ไปท่ัวภาชนะ ปริมาตรแกสจึงขึ้นอยูกับปริมาตรของภาชนะที่บรรจุ

ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอกัน
1. จํานวนโมลโมเลกุล (n) 2. ปริมาตร (V)
3. ความดัน (P) 4. อุณหภูมิ (T)

V  ∝  n V  ∝  P
1 V  ∝  T

ดังนั้น อาจจะเขียนเปนความสัมพันธกันโดยรวมไดดังตอไปนี้

V ∝ P
nT

หรืออาจจะเขียนใหอยูในรูปของสมการไดดังตอไปนี้

PV = nRT (เมื่อ R เปนคาคงท่ี)

คํานวณจากคาท่ีไดจากทดลองพบวา แกสใดๆ ท่ีความดันเทากับ 1 บรรยากาศ จํานวน 1 โมลโมเลกุล จะ
มีความสัมพันธระหวางปริมาตรและอุณหภูมิดังแผนภูมิตอไปนี้

ปริมาตร (ลิตร)

อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส)
อุณหภูมิ (เคลวิน)

-273
273

22.4

หากแทนคาตัวแปร
แกสจํานวน 1 โมล ท่ีอุณหภูมิ 273 เคลวิน ความดัน 1 บรรยากาศ มีปริมาตรเทากับ 22.4 ลิตร ลงใน

สมการจะได
PV = nRT

(1 atm)(22.4 L) = (1 mol)R(273 K)
ดังนั้น จะไดวา R = 0.082 (atm ⋅ L ⋅ mol-1 ⋅ K-1)
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จากขอมูลทั้งหมดจึงสรุปเปนสมการของแกสไดเปน

PV = nRT
R = 0.082 (atm ⋅ L ⋅ mol-1 ⋅ K-1)

นอกจากนั้น จากสมการของแกสยังจะสามารถสรางความสัมพันธของคูตัวแปรท่ีสําคัญ ไดอีกดังตอไปนี้
ความสัมพันธระหวาง V และ P (เมื่อ n และ T เปนคาคงท่ี)
จะไดวา PV = k (เมื่อ k เปนคาคงท่ี)

หรือ P1V1 = P2V2

ความสัมพันธระหวาง V และ T (เมื่อ n และ P เปนคาคงท่ี)
จะไดวา V = kT (เมื่อ k เปนคาคงท่ี)

หรือ
1
1

T
V =

2
2

T
V

ความสัมพันธระหวาง P และ T (เมื่อ n และ V เปนคาคงท่ี)
จะไดวา P = kT (เมื่อ k เปนคาคงท่ี)

หรือ
1
1

T
P =

2
2

T
P

ความสัมพันธระหวาง n และ V (เมื่อ P และ T เปนคาคงท่ี)
จะไดวา n = kV (เมื่อ k เปนคาคงท่ี)

หรือ
2
1

n
n =

2
1

V
V

ซึ่งหมายความวา

ท่ีอุณหภูมิและความดันคงท่ี อัตราสวนโดยโมลของแกสจะเทากับอัตราสวนโดยปริมาตร

ความสัมพันธระหวาง n และ P (เมื่อ V และ T เปนคาคงท่ี)
จะไดวา n = kP (เมื่อ k เปนคาคงท่ี)

หรือ
2
1

n
n =

2
1

P
P

ซึ่งหมายความวา

ท่ีอุณหภูมิและปริมาตรคงท่ี  อัตราสวนโดยโมลของแกสจะเทากับอัตราสวนโดยความดัน
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การคํานวณปริมาณสารสัมพันธของแกส
ตัวอยางที่ 1 He บรรจุในภาชนะที่ตอถึงกันดังรูป ถาเริ่มตนมี He ในภาชนะ A ขนาด 3 ลิตร ความดัน 2
บรรยากาศ เมื่อเปดทอใหมีการแพรเกิดขึ้นโดยควบคุมใหมีอุณหภูมิคงท่ีตลอดเวลา สุดทายความดันของ He ใน
ภาชนะทั้งสองจะเปนอยางไร

ภาชนะ A
ขนาด 3 ลิตร
(He 2 atm)

ภาชนะ B
ขนาด 2 ลิตร
(สุญญากาศ)

ตอบ ความดันของ He ในภาชนะทั้งสองเทากับ 1.2 บรรยากาศ)

ตัวอยางที่ 2 ภาชนะที่ตอถึงกันดังรูป ถาเริ่มตนมี He ในภาชนะ A ขนาด 3 ลิตร ความดัน 2 บรรยากาศ และ
มี Ne ในภาชนะ B ขนาด 2 ลิตร ความดัน 5 บรรยากาศเมื่อเปดทอใหมีการแพรเกิดขึ้นโดยควบคุมใหมีอุณหภูมิ
คงท่ีตลอดเวลา สุดทายความดันของแกสในภาชนะทั้งสองจะเปนอยางไร และเปนความดันยอยอันเกิดมาจาก He
และ Ne อยางละกี่บรรยากาศ

ภาชนะ A
ขนาด 3 ลิตร
(He 2 atm)

ภาชนะ B
ขนาด 2 ลิตร
(Ne 5 atm)

ตอบ ความดันของ He เทากับ 1.2 atm, ความดันของ Ne เทากับ 2 atm, ความดันรวมเทากับ 3.2 atm

ตัวอยางที่ 3 ลูกโปงใบหนึ่งบรรจุแกส He ไว 5 ลิตร ท่ี 27°C ถาเพ่ิมอุณหภูมิขึ้นไปจนปริมาตรของลูกโปงใบนี้
เพ่ิมเปน 5.5 ลิตร แสดงวาอุณหภูมิสุดทายเทากับกี่องศาเซลเซียส

ตอบ 57°C

ตัวอยางที่ 4 ถังแกสใบหนึ่งบรรจุแกส He ไว 200 บรรยากาศ ท่ีอุณหภูมิหอง พบวามีน้ําหนักรวมเทากับ      
75 กิโลกรมั ถาเปล่ียนไปบรรจ ุNe แทน ท่ีอณุหภมูแิละความดนัเดยีวกนั จะพบวามนี้าํหนกัรวมเทากับ 82.5 กิโลกรมั
น้ําหนักของถังเปลาสุญญากาศจะมีคาเทากับเทาใด

ตอบ 70 กิโลกรัม

ตัวอยางที่ 5  ถังแกสใบหนึ่งบรรจุแกส O2 ไว 100 บรรยากาศ ท่ีอุณหภูมิหอง พบวามีน้ําหนักรวมเทากับ      
60 กิโลกรัม ถาเปลี่ยนไปบรรจุ SO2 แทน ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน โดยมีความดัน 200 บรรยากาศ จะพบวามีน้ําหนัก
รวมเทากับ 66 กิโลกรัม น้ําหนักของถังเปลาสุญญากาศจะมีคาเทากับเทาใด

ตอบ 58 กิโลกรัม

ตัวอยางที่ 6 ถังแกสใบหนึ่งมีขนาด 20.0 ลิตร บรรจุแกสฮีเลียมไวภายในดวยความดัน 15.0 บรรยากาศ ถาจะ
นําแกสฮีเลียมไปอัดลูกโปงขายลูกละ 5 ลิตร จะสามารถอัดลูกโปงขายไดท้ังสิ้นกี่ลูก

ตอบ 56 ลูก
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ตัวอยางที่ 7 ถังแกสใบหนึ่งบรรจุแกส X2 ไว 3 บรรยากาศ และบรรจุแกส Y3 ไว 4 บรรยากาศ ท่ีอุณหภูมิ
100 K เมื่อใหความรอนไปที่ 400 K พบวาเกิดปฏิกิริยาไปทั้งหมดกลายเปนแกส Z เพียงชนิดเดียว โดยมีความดัน
เทากับ 12 บรรยากาศ สูตรโมเลกุลของแกส Z คืออะไร

ตอบ X2Y4

ตัวอยางที่ 8 ลูกโปงใบหนึ่งบรรจุแกส O3 ไว 5 ลิตร เมื่อฉายแสง UV เขาไป เกิดการสลายตัวให O2 ออกมา
บางสวน พบวาปริมาตรของลูกโปงเปลี่ยนไปเปน 5.75 ลิตร ดังน้ัน O3 สลายตัวไปรอยละเทาใด ถาควบคุม
อุณหภูมิใหคงท่ีตลอดการทดลอง

ตอบ O3 สลายตัวไปรอยละ 30

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ทฤษฎีการชน (Collision Theory)
การเกิดปฏิกิริยานั้นเปนผลมาจากการชนกันของโมเลกุลท่ีมีพลังงานมากพอ และมีทิศทางการชนที่ถูกตอง

ซ่ึงเมื่อมีองคประกอบดังนี้แลวอะตอมก็จะเกิดการเรียงตัวกันใหม มีการสลายพันธะเดิม และสรางพันธะใหมขึ้นมา
แทนท่ี

โมเลกุลแตละโมเลกุลนั้นไมไดมีพลังงานเทากันท้ังหมด และที่อุณหภูมิตางกันโมเลกุลตางๆ ก็มีพลังงาน
แตกตางกันไปดวย ซ่ึงสามารถเขยีนเปนแผนภมูแิสดงความสมัพันธระหวางพลังงานของโมเลกลุและจาํนวนโมเลกลุได
ดังนี้

จํานวนโมเลกุล

พลังงาน

อุณหภูมิตํ่า
อุณหภูมิสูง

โดยโมเลกุลท่ีจะเกิดปฏิกิริยาไดตองมีพลังงานอยางนอยคาหนึ่ง ซ่ึงจะมากพอที่จะทําใหพันธะเกิดการสลาย
และสรางใหมได เรียกพลังงานนี้วา พลังงานกระตุน (activation energy) และยังจะตองชนกันไดอยางถูก
ทิศทางดวย เรียกวา การชนกันอยางมีประสิทธิภาพ (Effective collision) ดังรูปท่ีเปรียบเทียบใหดูตอไปนี้



วิทยาศาสตร เคมี (54) ____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

รูปแสดงการชนที่ถูกทิศทาง รูปแสดงการชนที่ทิศทางไมเหมาะสม

ดังนั้นปฏิกิริยาจะเกิดไดเร็วหรือชาจึงตองขึ้นอยูกับพลังงานของโมเลกุล และจํานวนครั้งของการชนที่เปน
การชนอยางมปีระสทิธิภาพ ถาพลงังานของโมเลกลุมคีาสงูและจํานวนครัง้ของการชนทีม่ปีระสทิธิภาพตอ 1 หนวย
เวลาสูงขึ้นปฏิกิริยาก็ยอมจะเกิดไดเร็วขึ้นเสมอ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา
1. ปจจัยดานพลังงาน

อุณหภูมิ ถาอุณหภูมิสูงพลังงานของโมเลกุลจะสูงไปดวย ทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้น
2. ปจจัยดานจํานวนการชนอยางมีประสิทธิภาพ

2.1 ความเขมขน สารละลายความเขมขนสูง ทําใหโอกาสการชนกันของโมเลกุลเพ่ิมสูงขึ้น
2.2 ความดัน แกสความดันสูงมีผลเชนเดียวกับความเขมขน เพราะ P = c(RT)
2.3 พ้ืนท่ีผิว ของแข็งพ้ืนท่ีผิวมากจะมีโอกาสการชนไดมากขึ้นตามไปดวย
2.4 การคน ทําใหสารต้ังตนลอยเขามาชนกันไดเร็วขึ้นกวาการแพรของสารดวยตัวเอง

3. ปจจัยอ่ืนๆ
3.1 ตัวเรงปฏิกิริยา เรงใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้น ซ่ึงมีกลไกการเรงปฏิกิริยาแตกตางกันไป
3.2 ตัวหนวงปฏิกิริยา หนวงใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้น ซ่ึงมีกลไกการหนวงปฏิกิริยาแตกตางกันไป
3.3 ธรรมชาติของปฏิกิริยานั้นๆ เอง ซ่ึงบางปฏิกิริยาเกิดไดเร็ว บางปฏิกิริยาเกิดไดชา

กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction Mechanism)
1. ปฏิกิริยาข้ันตอนเดียว (Concerted Reaction)

เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการชนกันของสารตั้งตนท้ังหมดในคราวเดียว แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปน
ผลิตภัณฑทันที มีกระบวนการในการเกิดปฏิกิริยาซ่ึงสัมพันธกับพลังงาน ดังนี้

พลั
งง
าน

การดําเนินไปของปฏิกิริยา

T.S.

R
∆E

aE
P

R : สารต้ังตน
P : ผลิตภัณฑ
T.S. : สภาวะแทรนซิชัน (Transition state) ซ่ึงสารเชิงซอนท่ี

สภาวะนี้เรียกวา สารเชิงซอนท่ีถูกกระตุน (Activated
complex)

Ea : พลังงานกระตุน (Activation energy)
∆E : พลังงานของปฏิกิริยา  =  EP - ER
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2. ปฏิกิริยาหลายข้ันตอน (Stepwise Reaction)
เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการชนกันของสารตั้งตนหลายขั้นตอนแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนสารผลิตภัณฑ

ระหวางปฏิกิริยาหลายชนิด จนกระทั่งในท่ีสุดไดสารผลิตภัณฑออกมา มีกระบวนการในการเกิดปฏิกิริยาซ่ึงสัมพันธ
กับพลังงาน ดังนี้

พลั
งง
าน

การดําเนินไปของปฏิกิริยา

T.S.2

R
∆E

P

Int

T.S.1
1Ea

2Ea

ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นหลายขั้นตอนนั้น ขั้นตอนที่เกิดชาท่ีสุด คือ ขั้นท่ีมีคา  Ea  สูงท่ีสุด เพราะจํานวนโมเลกุล
ท่ีมีพลังงานมากพอท่ีจะเกิดปฏิกิริยาไดนั้นมีอยูนอย จึงทําใหการชนท่ีกอใหเกิดปฏิกิริยาไดมีนอย นอกจากนั้นอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาโดยรวมจะเทากับอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาในขั้นท่ีชาท่ีสุดเพียงขั้นเดียว เพราะจะตองรอ
สารผลิตภัณฑในขั้นนี้ใหเกิดขึ้นเสียกอน จึงเรียกขั้นท่ีเกิดปฏิกิริยาไดชาท่ีสุดนี้วา ขั้นกําหนดอัตรา หรือ Rate
Determining Step (R.D.S.)

การคํานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
aA  +  bB  cC  +  dD

เนื่องจากการคํานวณอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็คือ การคํานวณหาอัตราเร็วในการลดลงของ
สารต้ังตนหรืออัตราเร็วในการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ แตดวยสัมประสิทธ์ิท่ีแตกตางกัน จึงทําใหอัตราเร็วของการ
เกิดผลิตภัณฑแตละชนิดและอัตราเร็วในการลดลงของสารตั้งตนแตละชนิดไมเทากัน เพ่ือใหไดตัวเลขคูเดียวกันใน
การเปนตัวแทนของปฏิกิริยา จึงคํานวณคาอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาไดวา

R : สารต้ังตน
P : ผลิตภัณฑ
Int : สารมัธยันต (Intermediate) หรือผลิตภัณฑระหวางปฏิกิริยา
T.S.1 : สภาวะแทรนซิชันท่ี 1
T.S.2 : สภาวะแทรนซิชันท่ี 2
Ea1 : พลังงานกระตุนขั้นท่ี 1
Ea2 : พลังงานกระตุนขั้นท่ี 2
∆E : พลังงานของปฏิกิริยา  =  EP - ER
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อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

Rate  =  - a
1

t
[A]
∆
∆   =  - b

1
t

[B]
∆
∆ = c

1
t

[C]
∆
∆   =  d

1
t

[D]
∆
∆

เน่ืองจากทฤษฎีการชน อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยูกับความเขมขนของสารตั้งตนท่ีเขาทําปฏิกิริยา
แตอาจจะมีความสําคัญแตกตางกัน คือ การเพ่ิมความเขมขนสารตั้งตนบางชนิดอาจทําใหปฏิกิริยาเกิดขึ้นเร็วมาก
แตบางชนิดก็อาจจะไมเกิดความเปลี่ยนแปลงตออัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเลยก็ได เชน จากปฏิกิริยาขางตน จะ
สามารถแสดงไดวา

Rate ∝ [A]x
Rate ∝ [B]y

สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธระหวางอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยากับความเขมขนของสารตั้งตน
ชนิดตางๆ ไดดังตอไปนี้

สมการกฎอัตรา

Rate = k[A]x[B]y

เมื่อ k คือ คาคงท่ีอัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ อุณหภูมิคงท่ีคาหนึ่ง

การคํานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวอยางที่ 1  ท่ีอุณหภูมิคงท่ีคาหนึ่ง หากสาร A และ B ในปริมาณตั้งตนตางๆ ทําปฏิกิริยากันใหสาร C ออก
มาท่ี 1 ช่ัวโมงเปนดังตารางตอไปนี้

ความเขมขนเริ่มตน (โมลาร) ความเขมขนที่ 1 ชั่วโมง (โมลาร)
การทดลองที่

A B C
1 1 1 0.02
2 2 1 0.08
3 2 2 0.08

เมื่อปฏิกิริยาระหวาง A และ B สามารถเขียนแทนไดดวยสมการตอไปนี้

A  +  2B  2C

สมการกฎอัตราของปฏิกิริยาดังกลาวจะเปนเชนไร
ตอบ Rate  =  0.01[A]2

ตัวอยางที่ 2 จากตัวอยางท่ี 1 หากเริ่มตนดวย A และ B อยางละ 3 โมลาร เมื่อปฏิกิริยาดําเนินไปได 1 ช่ัวโมง
แลวปริมาณสารตั้งตนและผลิตภัณฑท้ังหมดจะมีความเขมขนอยางละเทาใด

ตอบ ความเขมขนของสารตางๆ เปนดังน้ี A = 2.91 โมลาร, B = 2.82 โมลาร และ C = 0.18 โมลาร
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ตัวอยางที่ 3 ท่ีอุณหภูมิคงท่ีคาหนึ่ง สาร A เกิดปฏิกิริยาสลายตัวออกไดเปนสาร B  ถาเริ่มตนจาก A เขมขน 
2 โมลาร พบวาเมื่อเวลาผานไปจะมีความเขมขนของสาร A เหลืออยูดังตารางตอไปนี้

ความเขมขนของสาร  A  (โมลาร) เวลา (ชั่วโมง)
2.00 0
1.00 2
0.50 6
0.25 14

หากสาร A สลายตัวใหสาร B ตามสมการตอไปนี้

A      2B

สมการกฎอัตราของปฏิกิริยาดังกลาวจะเปนเชนไร
ตอบ Rate  =  0.125[A]2

สมดุลเคมี

ปฏิกิริยาท่ีผันกลับได (Reversible Reaction)
คือ ปฏิกิริยาท่ีผลิตภัณฑสามารถเกิดปฏิกิริยายอนกลับไปเปนสารตั้งตนได ทําใหปฏิกิริยาเกิดไดไมสมบูรณ

แตจะเปนของผสมของสารตั้งตนและผลิตภัณฑตลอดเวลา
เมื่อเริ่มเกิดปฏิกิริยา อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนาจะยังคงสูงอยู สวนผลิตภัณฑท่ีมีปริมาณเล็กนอยจะ

ทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกับมีคานอย แตเมื่อเวลาผานไป อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนาจะชาลง และ
อัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกลับจะเร็วขึ้น จนในท่ีสุดอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา และอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ยอนกลับจะเทากันพอดี ณ จุดน้ีจะทําใหความเขมขนของสารผลิตภัณฑ และ สารต้ังตนคงท่ี เรียกจุดน้ีวาจุดสมดุล

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

เวลา
เวลาท่ีเขาสูสมดุล

ปฏิกิริยาไปขางหนา
ปฏิกิริยายอนกลับ
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คาคงท่ีสมดุล
เมื่อปฏิกิริยาเขาสูสภาวะสมดุลแลว ความเขมขนของสารทุกตัวจะมีคาคงท่ี ดังน้ันแสดงวาอัตราสวน

ความเขมขนของสารเคมแีตละชนดิจะเปนคาคงท่ีดวยเชนกนั ดงัแสดงไดตามสมการตอไปนี ้ (Law of mass action)

aA + bB  cC + dD

Keq = ba
dc

[B][A]
[D][C]

Keq = คาคงท่ีสมดุล (Equilibrium constant) เปนคาคงท่ี ณ อุณหภูมิคงท่ีหนึ่งๆ

การคํานวณคา Keq
1. สารละลายใชหนวยเปนโมลาร
2. ของแข็งและของเหลวที่ไมละลายในปฏิกิริยา ไมมีความเขมขน : ไมตองนํามาคํานวณคาคงท่ีสมดุลเคมี
3. ตัวทําละลายมีความเขมขนสูงและประมาณไดวาคาคงท่ีตลอดปฏิกิริยา : เปนคาคงท่ีรวมอยูในคา Keq
4. แกสใชความดันแทนไดตามสมการ P = cRT

จากสมการ aA(g) bB(g)

คาคงท่ีสมดุลเคมีจากความเขมขน Kc = a
b

[A]
[B]

คาคงท่ีสมดุลเคมีจากความดัน Kp = a
A

b
B

P
P

จาก P = cRT

Kp = aa
bb

[RT][A]
[RT][B]

ดังน้ัน จะไดวา Kp = Kc(RT)(b-a)

หรือ Kc = Kp(RT)(a-b)

ตัวอยางการคํานวณคาคงที่สมดุลเคมี
ตัวอยางที่ 1  ท่ีอุณหภูมิ 25°C คงท่ี หาก I2 และ Cl2 ทําปฏิกิริยารวมตัวกันในภาชนะปด จะได ICl  ออกมาโดย
มีคา Kp ของสมดุลเทากับ 81 ดังน้ัน ถาเริ่มตนจาก I2 และ Cl2 อยางละ 0.1 atm จะได ICl ท่ีสภาวะสมดุล
เทากับเทาไร

I2(g) + Cl2(g) 2 ICl(g)
อัตราสวนโดยโมเลกุล 1 1 2
ความดันเริ่มตน (atm) 0.1 0.1 0
ความดันท่ีเปลี่ยนไป - a - a + 2a
ความดันท่ีสมดุล 0.1 - a 0.1 - a 2a
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จากสมการ

Kp =
2l2l

2
ICl
PP

P
  ⋅

จะไดวา 81 = a)(0.1a)(0.1
(2a)

  

2
-- ⋅

ถอดรากท่ีสองท้ังสมการ 9 = a)(0.1
2a
-

0.9 - 9a = 2a
a = 0.08

ดังนั้น
I2(g) + Cl2(g) 2 ICl(g)

ความดันท่ีสมดุล 0.1 - a 0.1 - a 2a
คิดเปน 0.02 0.02 0.16

(ตอบ  PCl = 0.16 atm)

ตัวอยางที่ 2  จากตัวอยางท่ี 1 ท่ีอุณหภูมิ 25°C คงท่ี หากเริ่มตนจาก ICl ท่ีความดัน 2 atm ปลอยใหเกิดการ
สลายตัวในภาชนะปดจะสลายตัวไปไดรอยละเทาไร

I2(g) + Cl2(g) 2 ICl(g)
อัตราสวนโดยโมเลกุล 1 1 2
ความดันเริ่มตน (atm) 0 0 2
ความดันท่ีเปลี่ยนไป + a + a - 2a
ความดันท่ีสมดุล a a 2 - 2a

จากสมการ

Kp =
2l2l

2
ICl
PP

P
  ⋅

จะไดวา 81 = 2
2

(a)
2a)  (2 -

ถอดรากท่ีสองท้ังสมการ 9 = a
2a2 -

9a = 2 - 2a
a = 0.18

ดังนั้น
I2(g) + Cl2(g) 2 ICl(g)

ความดันท่ีสมดุล a A 2 - 2a
คิดเปน 0.18 0.18 1.64



วิทยาศาสตร เคมี (60) ____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

ความดัน ICl เริ่มตน 2 atm สลายตัวไป = 2 × 0.18 atm
ถาความดัน เริ่มตน 100 atm จะสลายตัวไป = (0.36 × 100) ÷ 2 atm
คิดเปนรอยละ = 18%
(ตอบ  สลายตัวไปไดรอยละ 18)

ตัวอยางที่ 3  N2O4 เปนแกสท่ีสลายตัวไดงาย ให NO2 เปนผลิตภัณฑเพียงชนิดเดียว พบวาในภาชนะปดท่ี
ควบคุมอุณหภูมิไวท่ี 93°C คงท่ี พบวาหากเริ่มตนจาก N2O4 ท่ีความดัน 4 atm ปลอยใหเกิดการสลายตัวจะ
สลายตัวไปไดรอยละ 60 ดังน้ันคา Kp และ Kc ของปฏิกิริยาการสลายตัวน้ี มีคาเทาไร

ความดัน N2O4 เริ่มตน 100 atm สลายตัวไป = 60%
ถาความดัน เริ่มตน 4 atm จะสลายตัวไป = (4 × 60) ÷ 100 = 2.4 atm

N2O4(g) 2NO2(g)
อัตราสวนโดยโมเลกุล 1 2
ความดันเริ่มตน (atm) 4 0
ความดันท่ีเปลี่ยนไป - 2.4 + 4.8
ความดันท่ีสมดุล 1.6 4.8

จากสมการคาคงท่ีสมดุล จะไดวา

Kp = 1.6
(4.8)2   =  1.6

23.04

ดังน้ัน Kp = 14.4

คาคงท่ีสมดุลเคมีจากความเขมขน Kc = ]O[N
][NO
42

22

คาคงท่ีสมดุลเคมีจากความดัน Kp =
4O2N

2
2NO

P
P

จาก P = cRT ดังน้ัน Kp = ](RT)O[N
(RT)][NO

42

222

Kp = Kc(RT)(2-1)

ดังน้ัน Kp = RT
kp   =  93)0.082(273

14.4
+   =  0.48

(ตอบ  Kp = 14.4, Kc = 0.48)
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การละลายของตะกอน
เกลือไอออนิกบางชนิดมีความสามารถในการละลายน้ําต่ํามากจึงพบวาเกิดเปนตะกอนคางอยูเมื่อนําไป

ผสมกับน้ํา ซ่ึงการท่ีมีตะกอนเหลือคางอยูน้ี ไมไดแปลวาเกลือไอออนิกเหลาน้ันไมละลายน้ํา แตท่ีจริงแลว เมื่อเกิด
การละลายและแตกตัวออกเปนไอออนบวกและลบแลว ไอออนทั้งสองชนิดกลับมาจับตัวกันตกเปนตะกอนใหมได
จึงเปนสมดุลการละลาย ซ่ึงอาจจะเขียนในรูปงายๆ ไดดังตอไปนี้

AaBb(s) aAb+(aq) + bBa-(aq)

ในสภาวะสมดุล  Ksp = [Ab+]a ⋅ [Ba-]b

เมื่อ Ksp = คาคงท่ีการละลาย (Solubility product constant)

ตัวอยางการคํานวณเกี่ยวกับการละลายของตะกอน
ตัวอยางที่ 4  ท่ีอุณหภูมิ 25°C คงท่ี Ag2S มีคา Ksp เทากับ 1.08 × 10-49  ถานําตะกอน Ag2S มา หนัก
2.48 มิลลิกรัม เพ่ือละลายในน้ํา 1 ลิตร ในสารละลายจะมี Ag+ อยูคิดเปนความเขมขนเทากับกี่ fM (กําหนดให
มวลอะตอมเฉลี่ยของ Ag = 108.0 และ S = 32.0)

Ag2S(s) 2Ag+(aq) + S2-(aq)
อัตราสวนโดยโมเลกุล 1 2 1
ความเขมขนเริ่มตน (M) ไมคิด 0 0
ความเขมขนท่ีเปลี่ยนไป ไมคิด + 2a + a
ความเขมขนท่ีสมดุล ไมคิด 2a a

จากสมการคา Ksp จะไดวา 1.08 × 10-49 = (2a)2 ⋅ (a)
= 4a3

ดังน้ัน จะหาคา a ไดวา a = 3 51
4
10  108 -×

= 3 511027 -×

= 3 × 10-17

ดังน้ัน มี Ag+ ละลายอยู 2 × 3 × 10-17 M= 0.06 fM
(ตอบ  [Ag+] = 0.06 fM)

ตัวอยางที่ 5  จากตัวอยางท่ี 4 หากตองการละลาย Ag2S ท้ัง 2.48 มิลลิกรัม น้ัน ใหหมดท่ีอุณหภูมิเดิม จะตอง
ใชนํ้าอยางนอยกี่ลูกบาศกเมตร

จากตัวอยางท่ี 4 จะไดวา

Ag2S(s) 2Ag+(aq) + S2-(aq)
ความเขมขนท่ีสมดุล ไมคิด 6 × 10-17 3 × 10-17
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แสดงวา Ag2S ละลายอิ่มตัวท่ี 3 × 10-17 โมลาร
Ag2S  จํานวน 1 โมลาร มีนํ้าหนัก = 2(108) + 32 = 248 กรัม
Ag2S  จํานวน 3 × 10-17 โมลาร มีนํ้าหนัก = (248 × 3 × 10-17) ÷ 1 กรัม

คิดเปนน้ําหนัก = 744 × 10-17 กรัม
= 7.44 × 10-12 มิลลิกรัม

Ag2S  จํานวน 7.44 × 10-12 มิลลิกรัม ละลายไดในน้ํา = 1 ลิตร
Ag2S  จํานวน 2.48 มิลลิกรัม ละลายไดในน้ํา = (2.48 × 1) ÷ (7.44 × 10-12) ลิตร

= 3.33 × 1011 ลิตร
= 3.33 × 108 ลูกบาศกเมตร

(ตอบ  3.33 × 108 ลูกบาศกเมตร)

ตัวอยางที่ 6  ท่ีอุณหภูมิ 25°C คงท่ี BaCO3 มีคา Ksp เทากับ 8.1 × 10-9 ถานําตะกอน BaCO3 มาหนัก   
3.94 มิลลิกรัม เพ่ือละลายในน้ํา 100 ลูกบาศกเซนติเมตร ท่ีอุณหภูมิดังกลาว ในสารละลายจะมี  Ba2+ อยูคิดเปน
ความเขมขน  เทากับกี่ ppm คิดเปนกี่ % (กําหนดใหมวลอะตอมเฉลี่ยนของ Ba = 137, O = 16 และ C = 12)

BaCO3(s) Ba2+(aq) + -2
3CO (aq)

อัตราสวนโดยโมเลกุล 1 1 1
ความเขมขนเริ่มตน (M) ไมคิด 0 0
ความเขมขนท่ีเปลี่ยนไป ไมคิด + a + a
ความเขมขนท่ีสมดุล ไมคิด a a

จากสมการคา Ksp จะไดวา
8.1 × 10-9 = a2

81 × 10-10 = a2

ดังน้ัน จะหาคา a ไดวา a = 9 × 10-5

สารละลาย 103 ลูกบาศกเซนติเมตร  มี Ba2+ ละลายอยู  = 9 × 10-5  โมล
สารละลาย 106 ลูกบาศกเซนติเมตร  มี Ba2+ ละลายอยู  = 9 × 10-2  โมล
Ba2+  จํานวน 1 โมล มีนํ้าหนัก = 137 กรัม
Ba2+  จํานวน 9 × 10-2 โมล มีนํ้าหนัก = (9 × 10-2 × 137) กรัม

คิดเปนน้ําหนัก = 12.33 กรัม
สารละลาย 106 ลูกบาศกเซนติเมตร ม ีBa2+ ละลายอยู 12.33 กรมั ดงัน้ันความเขมขนของ Ba2+ เทากับ

12.33 ppm
สารละลาย 103 ลูกบาศกเซนติเมตร มี Ba2+ ละลายอยู= 9 × 10-5 โมล
สารละลาย 102 ลูกบาศกเซนติเมตร มี Ba2+ ละลายอยู= 9 × 10-6 โมล

BaCO3 จํานวน 1 โมล มีนํ้าหนัก = 137 + 12 + 3(16)  =  197 กรัม
BaCO3 จํานวน 9 × 10-6 โมล มีนํ้าหนัก = (9 × 10-6 × 197) กรัม
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คิดเปนน้ําหนัก = 1.773 × 10-3 กรัม
BaCO3 เริ่มตน 3.94 × 10-3 กรัม ละลายไปได = 1.773 × 10-3 กรัม

BaCO3 เริ่มตน 100 กรัม จะละลายไปได =
)10(3.94

)10  (1.773  100
3-

3

×
×× -

 กรัม

คิดเปนรอยละได = 45%
(ตอบ  [Ba2+] = 12.33 ppm และละลายไปไดรอยละ 45)

ตัวอยางที่ 7  จากตัวอยางท่ี 6 หากนํา BaCO3 ไปละลายในสารละลาย 100 ลบ.ซม. ของ Na2CO3 ท่ีมีความ
เขมขนเทากับ 10 mM จะมีผลทําใหความเขมขนของ Ba2+ ในสารละลายเหลือเทากับก่ี ppm ท่ี 25°C

จากการละลายของ Na2CO3

Na2CO3(s) 2Na+(aq) + -2
3CO (aq)

อัตราสวนโดยโมเลกุล 1 2 1
ความเขมขนเริ่มตน (M) 0.01 0.00 0.00
ความเขมขนท่ีเปลี่ยนไป - 0.01 + 0.02 + 0.01
ความเขมขนท่ีสมดุล 0.00 0.02 0.01

-2
3CO  ท่ีไดมาน้ันจะเขาไปรบกวนการละลายของ BaCO3 ดังน้ี

BaCO3(s) Ba2+(aq) + -2
3CO (aq)

อัตราสวนโดยโมเลกุล 1 1 1
ความเขมขนเริ่มตน (M) ไมคิด 0 0
ความเขมขนท่ีเปลี่ยนไป ไมคิด + a + a
ความเขมขนท่ีสมดุล ไมคิด a a

เน่ืองจากคา Ksp มีคานอยมาก แสดงวาแตกตัวไดนอย ทําใหประมาณไดวา  (0.01 + a) ≈ 0.01
จากสมการคา Ksp จะไดวา

8.1 × 10-9 = (0.01)(a)
ดังน้ัน จะหาคา a ไดวา a = 8.1 × 10-7

ซ่ึง (0.01 + a) ≈ 0.01 จริง
สารละลาย 103 ลูกบาศกเซนติเมตร มี Ba2+ ละลายอยู= 8.1 × 10-7 โมล
สารละลาย 106 ลูกบาศกเซนติเมตร มี Ba2+ ละลายอยู= 8.1 × 10-4 โมล

Ba2+ จํานวน 1 โมล มีนํ้าหนัก = 137 กรัม
Ba2+ จํานวน 8.1 × 10-4 โมล มีนํ้าหนัก = (8.1 × 10-4 × 137) กรัม

คิดเปนน้ําหนัก = 1.11 กรัม
(ตอบ  [Ba2+] = 1.11 ppm)
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ตัวอยางที ่8  จากตวัอยางท่ี 6 หากนาํสารละลาย Ba(NO3)2 เขมขน 0.2 โมลาร ปรมิาตร 50 ลกูบาศกเซนติเมตร
ไปละลายผสมกับสารละลาย Na2CO3 เขมขน 0.4 โมลาร ปริมาตร 50 ลูกบาศกเซนติเมตร เชนกัน ใน
สารละลายใหมจะมีความเขมขนของ Ba2+ ในสารละลายเหลือเทากับก่ี nM

จากการละลายของ  Na2CO3

Na2CO3(s) 2Na+(aq) + -2
3CO (aq)

อัตราสวนโดยโมเลกุล 1 2 1
ความเขมขนเริ่มตน (M) 0.4 0.00 0.0
ความเขมขนท่ีเปลี่ยนไป - 0.4 + 0.8 + 0.4
ปริมาณเขมขนสุดทาย 0.0 0.8 0.4

สารละลาย 103 ลูกบาศกเซนติเมตร  มี -2
3CO  ละลายอยู = 0.4 โมล

สารละลาย 50 ลูกบาศกเซนติเมตร  มี -2
3CO  ละลายอยู = (50 × 0.4) ÷ 1000 โมล

= 0.02 โมล
จากการละลายของ Ba(NO3)2

Ba(NO3)2(s) Ba2+(aq) + -
32NO (aq)

อัตราสวนโดยโมเลกุล 1 1 2
ความเขมขนเริ่มตน (M) 0.2 0.0 0.0
ความเขมขนท่ีเปลี่ยนไป - 0.2 + 0.2 + 0.4
ปริมาณเขมขนสุดทาย 0.0 0.2 0.4

สารละลาย 103 ลูกบาศกเซนติเมตร  มี Ba2+ ละลายอยู = 0.2 โมล
สารละลาย 50 ลูกบาศกเซนติเมตร  มี Ba2+ ละลายอยู = (50 × 0.2) ÷ 1,000 โมล

= 0.01 โมล
เมื่อผสมสารละลายทั้งสองเขาดวยกัน จะเกิดเปนตะกอนของ  BaCO3 ตามสมการตอไปนี้

Ba2+(aq) + -2
3CO (aq) -

32NO (aq)
อัตราสวนโดยโมเลกุล 1 1 1
ปริมาณเริ่มตน (M) 0.01 0.02 0.0
ปริมาณท่ีเปลี่ยนไป -0.01 -0.01 + 0.01
ปริมาณสุดทาย 0.00 0.01 0.01

เน่ืองจากสารละลายผสมมีปริมาตร  =  50 + 50 = 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
สารละลาย 100 ลูกบาศกเซนติเมตร มี -2

3CO  เหลืออยู = 0.01 โมล
ถาสารละลาย 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร จะมี -2

3CO  ละลายอยู = 0.1 โมล
คิดเปนความเขมขน = 0.1 โมล
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-2
3CO  ท่ีไดมาน้ันจะเขาไปรบกวนการละลายของตะกอน  BaCO3  ท่ีเกิดขึ้นมา ดังน้ี

BaCO3(s) Ba2+(aq) + -2
3CO (aq)

อัตราสวนโดยโมเลกุล 1 1 1
ความเขมขนเริ่มตน (M) ไมคิด 0 0.1
ความเขมขนท่ีเปลี่ยนไป ไมคิด + a + a
ความเขมขนท่ีสมดุล ไมคิด a 0.1 + a

เน่ืองจากคา Ksp มีคานอยมาก แสดงวาแตกตัวไดนอย ทําใหประมาณไดวา (0.1 + a) ≈ 0.1
จากสมการคา Ksp จะไดวา

8.1 × 10-9 = (0.1)(a)
ดังน้ัน จะหาคา a ไดวา a = 8.1 × 10-8

ซ่ึง (0.1 + a) ≈ 0.1 จริง
ดังน้ัน สารละลายสุดทายจะมีความเขมขนของ Ba2+ เทากับ 8.1 × 10-8 โมลาร หรือคิดเปน 81 nM
(ตอบ  [Ba2+] = 81 nM)
ตัวอยางที่ 9  Valinomycin (Val) เปนสาร

antibiotic ชนิดหนึ่ง มีโครงสรางดังรูป ผลิตจากเช้ือ
Streptomyces fulvissimus มีความสามารถในการจับ K+ ไดดี
มีคาคงท่ีของการเกิดสารประกอบเชิงซอน (Kcpx)   เทากับ
5 × 104 ตาม   สมการการเกิดสารประกอบเชิงซอนเมื่อใช
เมทานอลเปนตัวทําละลายดังตอไปนี้

K+ + Val  K - Val+ : Kcpx =  5 × 104

หากเริ่มตนมี K+ ไอออนอยูในสารละลาย 100     
ลกูบาศกเซนตเิมตร เขมขน 0.2 โมลาร เมือ่เตมิ Valinomycin
ลงไป 20 มลิลโิมล จะทําใหความเขมขนของ K+ ลดลงไปเหลอื
รอยละเทาไรจากความเขมขนตัง้ตน

จากสมการการเกิดสารประกอบเชิงซอน

K+ + Val  K - Val+ : Kcpx = ][Val][K
] Val-[K 

+

+
 = 5 × 104

สามารถเขียนใหมไดเปน

K + Val+  K+ + Val : Keq = ]Val[K 
][Val][K

+

+

-
 = 50000

1  =  2 × 10-5

ในสารละลายตั้งตน 100 ลกูบาศกเซนตเิมตร ละลาย Val ลงไป = 0.02 โมล
ดังน้ันสารละลาย 1000 ลกูบาศกเซนตเิมตร จะมี Val เขมขน = 0.2 โมลาร
เน่ืองจากคาคงท่ีการเกิดสารประกอบเชงิซอนมคีาสงูมาก จึงสามารถประมาณไดวาปฏกิิรยิาเกดิอยางสมบูรณ
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K+ + Val K - Val+

อัตราสวนโดยโมเลกุล 1 1 1
ความเขมขนเริ่มตน (M) 0.2 0.2 0.0
ความเขมขนท่ีเปลี่ยนไป -0.2 -0.2 + 0.2
ความเขมขนสุดทาย 0.0 0.0 0.2

พิจารณาสมการการแตกตัวของสารประกอบเชิงซอนจะพบวา สารประกอบเชิงซอนสามารถแตกตัวให K+

กลับออกมาได จึงสามารถหาคาความเขมขนของ K+ ไดดังน้ี
K - Val+  K+ + Val : Keq =  2 × 10-5

K - Val+ K+ + Val
อัตราสวนโดยโมเลกุล 1 1 1
ความเขมขนเริ่มตน (M) 0.2 0 0
ความเขมขนท่ีเปลี่ยนไป -a +a + a
ความเขมขนสุดทาย 0.2 - a a a

เน่ืองจากคา Keq มีคานอยมาก แสดงวาแตกตัวไดนอย ทําใหประมาณไดวา (0.2 - a) ≈ 0.2
จากสมการคา Keq จะไดวา

จะไดวา 2 × 10-5 = 0.2
a2

ดังน้ัน 4 × 10-6 = a2

ถอดรากท่ีสองท้ังสมการ a = 2 × 10-3

ดังน้ัน K+ ในสภาวะสมดุลมีความเขมขนเทากับ 2 mM
ในสารละลายตั้งตนมี K+ 0.2 โมลาร หลังเติม Val มี K+ เหลือ = 2 × 10-3 M
ถาสารละลายตั้งตนมี K+ 100 โมลาร หลังเติม Val มี K+ เหลือ = {(2 × 10-3) × 100} ÷ 0.2 M
มี K+ เหลืออยู = 1%
(ตอบ  ความเขมขนของ K+ ลดลงไปเหลือรอยละ 1 ของความเขมขนตั้งตน)

การรบกวนสมดุลตามหลักของ telieraCh Le ˆ
สมดุลเคมีสามารถถูกรบกวนจากสิ่งเราภายนอกได ทําใหสมดุลเสียไป แตระบบปฏิกิริยาจะยังคงเกิดตอไป

และจะผันตัวเองเขาสูสภาวะสมดุลใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีคา  Keq เทาเดิม ถาอุณหภูมิคงท่ี
ถาในกรณีท่ีสารละลายไมอยูในสภาวะสมดุล อัตราสวนความเขมขนนี้จะแทนดวยคา Q แทน

aA + bB    cC + dD

ในสภาวะสมดุล  Keq = ba
dc

[B][A]
[D][C]  นอกสภาวะสมดุล  Q = ba

dc

[B][A]
[D][C]
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การพิจารณาการปรบัตวัของสมดลุจะพจิารณาตามคา Q เปรยีบเทียบกบัคา K เปนหลกั โดย ณ สภาวะใดๆ
หากคา Q ไมเทากับคา K ระบบปฏิกิริยาก็จะปรับตัวเลื่อนสมดุลใหคา Q เทากับคา K ใหไดในท่ีสุด ดังแสดงได
ตอไปนี้
ถาคา  Q = Keq ปฏิกิริยาอยูในสภาวะสมดุล

ถาคา  Q > Keq
ผลิตภัณฑมีมากไป สารต้ังตนมีนอยไป
ปฏิกิริยายอนกลับเกิดเร็วไป ปฏิกิริยาไปขางหนาเกิดชาไป เคลื่อนไปซายเพ่ือเขาสมดุล

ถาคา  Q < Keq
ผลิตภัณฑมีนอยไป สารต้ังตนมีมากไป
ปฏิกิริยายอนกลับเกิดชาไป ปฏิกิริยาไปขางหนาเกิดเร็วไป เคลื่อนไปขวาเพื่อเขาสมดุล

อาจจะพอสรุปการรบกวนสมดุลโดยการเพ่ิมและลดความเขมขนของสารตัวใดตัวหนึ่งในปฏิกิริยาตาม   
สมการตอไปนี้ไดดังตาราง

aA + bB  cC + dD

การรบกวนสมดุล คา Q การเคลื่อนตัวเพื่อเขาสูสมดุล
เพ่ิม [A] และ/หรือ [B]
ลด [C] และ/หรือ [D]

Q < Keq aA + bB  cC + dD

ลด [A] และ/หรือ [B]
เพ่ิม [C] และ/หรือ [D]

Q < Keq aA + bB  cC + dD

ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดความเขมขนของท้ังปฏิกิริยา เชน การเติมตัวทําละลายลงไป จะมีผลใหสมดุล
ถูกรบกวนเชนกัน แตจะเกิดการปรับตัวเชนไรข้ึนอยูกับจํานวนโมลของสารท่ีเขาทําปฏิกิริยากัน ดังน้ี

rR  pP

การรบกวนสมดุล คา r และ p คา Q การเคลื่อนตัวเพื่อเขาสูสมดุล
เพ่ิม [A] และ/หรือ [B] r > p Q < Keq rR  pP
ลด [C] และ/หรือ [D] r < p Q > Keq rR  pP
ลด [A] และ/หรือ [B] r > p Q > Keq rR  pP
เพ่ิม [C] และ/หรือ [D] r < p Q < Keq rR  pP

สําหรับปฏิกิริยาในสภาวะแกส ก็สามารถพิจารณาไดในลัหษณะเดียวกัน และยังสามารถใชคาความดันแทน
ความเขมขนไดดวย เน่ืองมาจากความสัมพันธ P = cRT น่ันเอง
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อุณหภูมิกับการเปลี่ยนแปลงสมดุล
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ใหพิจารณาวาอุณหภูมิเปนสารตัวหนึ่ง จะสามารถทราบการเคลื่อน

ของปฏกิิรยิาเพ่ือเขาสมดลุใหมได แตโดยปรกตแิลวคาคงท่ีสมดลุจะเปลีย่นไปถาอณุหภมูเิปลีย่นแปลง โดยสามารถ
พิจารณาได ดังน้ี

ปฏิกิริยาดูดความรอน
rR + Heat  pP

rR  pP  :  ∆H = +
ปฏิกิริยาคายความรอน

rR  pP + Heat
rR  pP  :  ∆H = -

การรบกวนสมดุล ความรอน คา Keq ใหม การเคลื่อนตัวเพื่อเขาสูสมดุล
ดูดความรอน เพ่ิมขึ้น rR  pP

เพ่ิมอุณหภูมิ
คายความรอน ลดลง rR  pP
ดูดความรอน ลดลง rR  pP

ลดอุณหภูมิ
คายความรอน เพ่ิมขึ้น rR  pP

กรด-เบส

ทฤษฎีกรด-เบส
1. ทฤษฎีกรด-เบสของอารเรเนียส (Arrhenius)

กรด : สารท่ีแตกตัวให H+ ในน้ํา
เบส : สารท่ีแตกตัวให OH- ในน้ํา

เชน

กรด : HCl(g) OH2  H+(aq) + Cl-(aq)

เบส : NaOH(s) OH2  Na+(aq) + OH-(aq)

ปฏิกิริยาระหวางกรดและเบส
HCl + NaOH  NaCl + H2O
กรด เบส
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2. ทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี (Brønsted-Lowry)
กรด : สารท่ีทําปฏิกิริยาโดยการจาย H+ ใหกับเบส
เบส : สารท่ีทําปฏิกิริยาโดยการรับ H+ มาจากกรด

เชน

ปฏิกิริยา : HCl + 
H

H HN   
H

H
H HN+ + Cl-

กรด เบส
3. ทฤษฎีกรด-เบสของลิวอิส (Lewis)

กรด : สารท่ีทําปฏิกิริยาโดยการรับอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวมาจากเบส
เบส : สารท่ีทําปฏิกิริยาโดยการจายอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวใหกับกรด

เชน

ปฏิกิริยา :
F

F B
F

 + 
H

HN
H

  
H

H
HN+

F
F B

F
-

กรด  เบส
และมักจะเรียกกรดท่ีไมมี H+ เปนองคประกอบแบบนี้วา “กรดลิวอิส” (Lewis Acid)

ตัวอยางที่ 1 ขอใดตอไปนี้ท่ีไมจัดเปนปฏิกิริยาระหวางกรดและเบส (สมการยังไมสมดุล)
1) Na + H2O NaOH + H2
2) NaH + H2O NaOH + H2

3) Ag+ + Zn Ag + Zn2+

ชนิดของกรด-เบส
กรด (Acid)

กรดอินทรีย
(Organic Acid)

กรดแร
(Mineral Acid)

ไฮโดร
(Hrdro Acid)

ออกซี
(Oxy Acid)

  

เบส (Base)

เบสอินทรีย
(Organic Base)

เบสอนินทรีย
(Inorganic Base)
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1. กรด
1.1 กรดอินทรีย คือ กรดท่ีเปนสารประกอบอินทรีย โดยปกติจะมีโครงสรางท่ีประกอบดวยหมู      

COOH (Carboxylic Group) หรือ SO3H (Sulfonic Group) เชน CH3COOH (Acetic Acid) หรือ  
C6H5SO3H (Benzene Sulfonic Acid) เปนตน

1.2 กรดแร เรียกอีกอยางวา กรดอนินทรีย (Inorganic Acid) ไมเปนสารประกอบอินทรีย สามารถ
แบงออกเปนประเภทยอยๆ ได 2 ประเภทหลัก คือ

1.2.1 กรดไฮโดร (Hydro Acid) คือ กรดท่ีมีสูตรโมเลกุลเปน HyAy คือ มีไฮโดรเจนและ
อะตอมของธาตุอโลหะอีกชนิดหนึ่งเกาะอยูดวยกัน เชน HCl, HBr และ H2S เปนตน

1.2.2 กรดออกซี (Oxy Acid) คือ กรดท่ีมีสูตรโมเลกุลเปน HxAOy คือ นอกจากจะมีไฮโดรเจน
และอะตอมของอโลหะอีกชนิดหนึ่งแลวยังมีออกซิเจนอยูดวย เชน H2CO3, HNO3 และ H2SO4 เปนตน

2. เบส
2.1 เบสอินทรีย คือ เบสที่เปนสารประกอบอินทรีย โดยปกติจะมีโครงสรางท่ีประกอบดวยหมู NH2

(Amino Group) เชน H2N(CH2)2NH2 (Ethylene Diamine) หรือ (C2H5)3N (Triethylamine) เปนตน
2.2 เบสอนนิทรยี โดยมากมกัเปนสารประกอบไอออนกิของโลหะหมู 1 และ 2 เชน NaOH, Na2CO3,

NaH หรือ Na2O เปนตน

ความแรงของกรด-เบส
สามารถพิจารณาไดจากการแตกตัวในตัวทําละลาย ถาสามารถเกิดปฏิกิริยาแตกตัวออกได 100% จะเรียก

วาเปนกรดหรือเบสแก แตถาไมสามารถเกิดปฏิกิริยาแตกตัวไดอยางสมบูรณเกิดเปนสมดุลเคมีจะเรียกวาเปนกรด
หรือเบสออน

แก
(strong acid) HA H+ + A-

กรด
ออน

(weak acid) HA H+ + A-

แก
(strong base) BOH B+ + OH-

เบส
ออน

(weak base) BOH B+ + OH-

กรดไฮโดรท่ีมีขนาดใหญจะเปนกรดแก เพราะแตกตัวได A- ท่ีเสถียร
กรดออกซีท่ีมีออกซิเจนมากจะเปนกรดแก เพราะแตกตัวแลว resonance ไดมาก คือ มีพันธะ A O มาก
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ความแรงของกรด : แก ออน

กรดไฮโดร : HI HBr HCl H2Te HF H2S

กรดออกซี : HClO4 HClO3 HIO3 HClO2 H2CO3 HClO

สวนความแรงของเบสนั้นแอลคาไลเบส ซ่ึงคือเกลือของโลหะหมู 1 และ 2 ท่ีละลายน้ําแลวแตกตัวหมด

ยอมเปนเบสแก แตเบสอินทรียจะเปนเบสออน

คูกรด-เบส
HA(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + A-(aq)

H2O(l) + B(aq) BH+(aq) + OH-(aq)

กรด เบส กรด เบส
คูกรดเบส
คูกรดเบส

H2A(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + HA-(aq)

HA-(aq) + H2O(aq) H3O+(aq) + A2-(aq)

คูกรด คูเบส คูกรด คูเบส
คูกรดเบส
คูกรดเบส

ตัวอยางที่ 2 เติมตารางคูกรดและคูเบสตอไปนี้ใหสมบูรณ เมื่อสารตอไปนี้เกิดปฏิกิริยารับและจายโปรตอนในน้ํา

คูกรด คูเบส คูกรด คูเบส
H2O HS-

HCl S2-

HCN NH3
H2S NaOH
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การแตกตัวและคาคงที่การแตกตัวของน้ํา
H2O(l) H+(aq) + OH-(aq)
2H2O(l) H3O+(aq) + OH-(aq)

Kw  =  [H+][OH-]  =  [H3O+][OH-]

คาคงที่การแตกตัวของกรดออนและเบสออน
HA(aq) H+(aq) + A-(aq)
BOH(aq) B+(aq) + OH-(aq)

Ka  =  [HA]
]][A[H -+
  =  [HA]

]][AO[H3
-+

Kb  =  [BOH]
]][OH[B -+

คา pH และ pOH ของสารละลาย
กําหนดให p เปนสัญลักษณทางคณิตศาสตร โดยที่ pX = -log (X) ดังน้ันจึงหาคาตางๆ ออกมาไดดังน้ี

-log (Ka) =   pKa -log (Kb) =   pKb-log (Kw)   =   pKw   =   14
-log [H+] =   pH -log [OH-] =   pOH

พิจารณาสมดุลการแตกตัวของนํ้าบริสุทธ์ิท่ีอุณหภูมิคงท่ีและมีคาคงท่ีการแตกตัวของนํ้าเทากับ 10-14 จะ
สามารถหาคา pH และ pOH ไดดังแสดงตอไปนี้

H2O(l) H+(aq) + OH-(aq)

อัตราสวนโดยโมเลกุล 1 1 1
ความเขมขนเริ่มตน (M) ไมคิด 0 0
ความเขมขนท่ีเปลี่ยนไป ไมคิด +a +a
ความเขมขนท่ีสมดุล ไมคิด a a

จากสมการคา Kw จะไดวา 10-14 = a2

ดังน้ัน จะหาคา a ไดวา a = 10-7

H2O(l) H+(aq) + OH-(aq)

ความเขมขนท่ีสมดุล ไมคิด 10-7 10-7

-log (ความเขมขน) 7 7
∴  pH = 7 ∴  pOH = 7
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ในสารละลายกรด

H2O(l) H+(aq) + OH-(aq)

ความเขมขนท่ีสมดุล ไมคิด > 10-7 < 10-7

-log (ความเขมขน) < 7 > 7
∴  pH < 7 ∴  pOH > 7

ในสารละลายเบส
H2O(l) H+(aq) + OH-(aq)

ความเขมขนท่ีสมดุล ไมคิด < 10-7 > 10-7

-log (ความเขมขน) > 7 < 7
∴  pH > 7 ∴  pOH < 7

จากสมการคา Kw จะไดวา
10-14 = [H+][OH-]

-log (-14) = -log [H+][OH-]
14 = {-log [H+]} + {-log [OH-]}
14 = pH + pOH

คา pH และรอยละการแตกตัวของสารละลายกรดออน HA เขมขน C โมลารมีคาเทากับเทาใด ถาคาคงท่ี
การแตกตัวของกรดนี้มีคานอยมาก และเทากับ Ka

จากสมการการแตกตัวของ HA

HA(aq) H+(aq) + A-(aq)

ความเขมขนเริ่มตน (M) C 0 0
ความเขมขนท่ีเปลี่ยนไป -a +a +a
ความเขมขนท่ีสมดุล C - a a a

เน่ืองจากคา Ka มีคานอยมาก แสดงวาแตกตัวไดนอยทําใหประมาณไดวา (C - a) ≈ C
จากสมการคา Ka จะไดวา Ka = (a)2 ÷ C
ดังน้ัน จะหาคา a ไดวา a = CKa

HA(aq) H+(aq) + A-(aq)

ความเขมขนท่ีสมดุล C CKa CKa

ดังน้ัน pH = -log CKa

[HA] เริ่มตน C โมลาร แตกตัวไป = CKa  โมลาร
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ถาคาเขมขนเริ่มตน 100.0 โมลาร จะแตกตัวไป = ( CKa  × 100) ÷ C โมลาร

คิดเปนรอยละ = 100 × C
Ka %

กรดออนท่ีมีคาคงท่ีการแตกตัว Ka มีความเขมขน C จะมี
คา pH = -log CKa

รอยละการแตกตัว = 100 × C
Ka %

ตัวอยางที่ 3 คา pH และ pOH ของสารละลายกรด HCl เขมขน 0.01 โมลาร มีคาเทากับเทาใด
ตอบ pH = 2

ตัวอยางที่ 4 คา pH และ pOH ของสารละลายกรด NaOH เขมขน 10 โมลาร มีคาเทากับเทาใด
ตอบ pH = 15

ตัวอยางที่ 5 คา pH และ pOH ของสารละลายกรดแอซีติกเขมขน 0.5 โมลาร มีคาเทากับเทาใด ถาคา Ka
ของกรดนี้มีคาเทากับ 1.8 × 10-5 และกรดนี้แตกตัวไปรอยละเทาใด (กําหนดให log 3 = 0.48)

ตอบ รอยละ 6

ตัวอยางที่ 6 สารละลายกรดออน HA เขมขน 1 โมลาร กับ HCl เขมขน 0.1 โมลาร จะมีคา pH และคา  
ความเขมขนของ A- ในสารละลายที่สมดุลมีคาเทากับเทาใด ถาคาคงท่ีการแตกตัวของกรดนี้มีคาเทากับ 10-6

ตอบ [A-] = 10-5 และ pH = 1

ตัวอยางที่ 7 สารละลายกรดออน H2A เขมขน 0.1 โมลาร จะมีคา pH และคาความเขมขนของ HA- และ 
A2- ในสารละลายที่สมดุลมีคาเทากับเทาใด ถาคาคงท่ีการแตกตัวของกรดนี้ครั้งท่ี 1 มีคาเทากับ 10-5 และ   
ครั้งท่ี 2 มีคาเทากับ 10-8

ตอบ [HA-] = 10-3 , [A2-] = 10-8 และ pH = 3
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ปฏิกิริยาระหวางกรด-เบส
HA + BOH  B+A- + H2O
กรด เบส เกลือ น้ํา

ความแรงของกรด ความแรงของเบส ความเปนกรด-เบสของเกลือ
กรดแก เบสแก กลาง
กรดแก เบสออน กรดออน
กรดออน เบสแก เบสออน
กรดออน เบสออน กลาง  (Ka = Kb)

กรด  (Ka > Kb)
เบส  (Ka < Kb)

ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ คาคงท่ีปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
HA(aq)   H+(aq) + A-(aq)
BOH(aq)   B+(aq) + OH-(aq)

ดังน้ัน A- ซ่ึงเปนคูเบสของ HA และ B+ ซ่ึงเปนคูกรดของ BOH จึงสามารถทําปฏิกิริยากับน้ําได โดยน้ํา
จะทําหนาท่ีเปนกรดและเบสในปฏิกิริยาท้ังสอง ตามลําดับ เรียกวา ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ซ่ึงแสดงไดดังน้ี

A-(aq) + H2O(l) HO-(aq) + HA(aq)

H2O(l) + B+(aq) BOH(aq) + H+(aq)

คูเบส คูกรด คูเบส คูกรด
คูกรดเบส
คูกรดเบส
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คาคงท่ีของปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส

KH(A-) =
][A

][HA][OH
-

-

KH(B+) =
][B

][BOH][H
+

+

จาก Ka = [HA]
]][A[H -+
  และ  KH = 

][A
][HA][OH
-

-
  จะไดวา  (Ka)( KH) = [HA]

]][A[H -+
 × ][A

][HA][OH
-

-

= [H+][OH-]  = Kw

จาก Kb = [BOH]
]][OH[B -+
  และ  KH = 

][B
][BOH][H
+

+
  จะไดวา  (Kb)( KH) = [BOH]

]][OH[B -+
 × ][B

][BOH][H
+

+

= [H+][OH-]  = Kw
ดังน้ัน จะไดความสัมพันธวา

KH(A-)  =  
a
w

K
K  และ KH(B+)  =  

b
w

K
K

ตัวอยางที่ 8 คา pH ของสารละลายเกลือ CH3CO2Na เขมขน 0.5 โมลาร มีคากับเทาใด ถาคา Ka ของกรด 
CH3CO2H มีคาเทากับ 1.8 × 10-5  (กําหนดให log (1/6) = -0.78)

ตอบ pH = 10.78

ตัวอยางที่ 9 สารละลายผสมเกลือของกรดออน NaA เขมขน 1 โมลาร กับ NaOH เขมขน 0.1 โมลาร จะมีคา
pH และคาความเขมขนของ HA ในสารละลายที่สมดุลมีคาเทากับเทาใด ถาคาคงท่ีการแตกตัวของกรดออน HA
มีคาเทากับ 10-6

ตอบ [HA] = 10-7 และ pH = 13

ตัวอยางที่ 10 สารละลายผสมเบสออน BOH กับเกลือของกรดออน BCl เขมขนชนิดละ 1 โมลาร จะมีคา pH
เทากับเทาใด ถาคาคงท่ีการแตกตัวของเบสออน BOH มีคาเทากับ 10-5

ตอบ pH = 9

บัฟเฟอรสําหรับระบบกรด-เบส
บัฟเฟอร คือ สารละลายผสม HA/A- หรือสารละลายผสม BOH/B+

กําหนดให A เปนกรดออน และ B เปนเบสออนซ่ึงเปนคูกันตามสมการการแตกตัวซ่ึงมีคาคงท่ีของ
ปฏิกิริยา ซ่ึงมีคานอยมากเทากับ K ตอไปนี้

A(aq)   H+(aq) + B(aq)
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หาก A เปนกรดออน HA แลว B จะเปนไอออน A- ซ่ึงเปนคูเบส
หาก B เปนเบสออน BOH แลว A จะเปนไอออน B+ ซ่ึงเปนคูกรด
สารละลายผสมคูกรด-เบส ระหวาง A เขมขน a โมลาร และ B เขมขน b โมลาร จะสามารถคํานวณคา

pH ไดดังตอไปนี้

A(aq) H+(aq) + B(aq)

ความเขมขนเริ่มตน (M) a 0.0 b
ความเขมขนท่ีเปลี่ยนไป -c +c +c
ความเขมขนท่ีสมดุล a - c c b + c

เน่ืองจากคา K มีคานอยมาก ทําใหประมาณไดวา a - c ≈ a และ b + c ≈ b
จากสมการคา K จะไดวา K = bc ÷ a
ดังน้ัน จะหาคา [H+] ไดวา c = K × b

a

A(aq) H+(aq) + B(aq)

ความเขมขนท่ีสมดุล A K × b
a b

เพราะฉะนั้น จะไดคา pH ของสารละลายบัฟเฟอร ดังน้ี

pH = -log 





 × b

a K 

ซ่ึงจะเหน็ไดวามคีาคลายกับการคํานวณในตวัอยางท่ี 11 ซ่ึงเปนระบบบฟัเฟอรจากสารละลายผสมเบสออน
HA และเกลือของเบสนั้น
ตัวอยางที่ 11 ผสมสารละลายกรดออน HA เขมขน 2.0 โมลาร กับสารละลาย NaOH เขมขน 0.4 โมลาร 
ชนิดละ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร เขาดวยกัน สารละลายผสมที่ไดจะมีคา pH เทากับเทาใด ถาคาคงท่ีการแตกตัว
ของกรดออน HA มีคาเทากับ 10-4  (กําหนดให log 4 = 0.6)

ตอบ pH = 3.4

อินดิเคเตอรสําหรับระบบกรด-เบส
HIn(aq)   H+(aq) + In-(aq)

ดังน้ัน คาคงท่ีการแตกตัวของอินดิเคเตอร (KIn) จึงสามารถเขียนไดในรูปของสมการตอไปนี้

KIn = [HIn]
]][In[H -+

การแสดงสีของอินดิเคเตอร
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อัตราสวนความเขมขน สีที่แสดง

][In
[HIn]

-  > 10 สีของ HIn

][In
[HIn]

-  < 10 สีของ In-

][In
[HIn]

-  ≈ 10 สีผสม

ชวงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอรสําหรับระบบกรด-เบส
จากสมการคา KIn จะไดวา

KIn = [HIn]
]][In[H -+

[H+] =
][In

[HIn]K In
-

จะแสดงสีของ HIn เดนชัดเมื่อ [H+] > 10KIn
หรือ เมื่อใส -log เขาไปจะไดวา pH < pKIn + 1

จะแสดงสีของ In- เดนชัดเมื่อ [H+] < 0.1KIn
หรือ เมื่อใส -log เขาไปจะไดวา pH > pKIn + 1
ดังน้ัน ชวงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอรมีคาเทากับ

pH range = pKIn ± 1

สีผสมท่ีไดจากอินดิเคเตอรในรูปคูกรดและคูเบสสีตางๆ กัน
จะไดออกมาดังวงจรสีท่ีแสดงทางดานขวามือน้ี

ตัวอยางที่ 12 อินดิเคเตอรสําหรับ กรด-เบส สามชนิดมีคา pKIn และสีของคูกรดและคูเบส ดังแสดงในตาราง
ดานลาง ถาหยดอินดิเคเตอรตางๆ ลงในสารละลายตอไปนี้ จะไดสีอะไรบาง

1. นํ้าบริสุทธ์ิ
2. สารละลายผสมเบสออน BOH และเกลือ BCl อยางละ 1 โมลาร (Kb ของ BOH = 10-5)
3. สารละลาย CH3COONa เขมขน 0.5 โมลาร (Ka ของ CH3COOH = 1.8 × 10-5)

อินดิเคเตอร pKIn สีของคูกรด สีของคูเบส
เมทิลออเรนจ 3.8 แดง เหลือง

ลิทมัส 6.5 แดง นํ้าเงิน
ฟนอลฟทาลีน 9.1 ไมมีสี บานเย็น

แดง

น้ํา
เงิน

เหลือง

มว
ง

เขียว

สม
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เคมีอินทรีย

Prefix + Parent + Suffix
(รายละเอียดทางโครงสราง) (จํานวนคารบอน)  (หมูฟงกชัน)

IUPAC Common-name
Carbons Carbons Carbons

1 meth- 11 undec- 1 Form-
2 eth- 12 dodec- 2 Acet-
3 prop- 13 tridec- 3 Propion-
4 but- 14 tetradec- 4 Butyr-
5 pent- 15 pentadec- 5 Valer-
6 hex- 16 hexadec- 6 Capr-
7 hept- 17 heptadec-
8 oct- 18 octadec-
9 non- 19 nonadec-
10 dec- 20 eicos-

แอลเคน แอลคีน แอลไคน อะโรเมติก ฮาโลอัลเคน แอลกอฮอล อีเทอร
หมู
ฟงกชัน

C H
and

C C
bonds

C C C C

Aromatic
ring C X C OH C O C

สูตรทั่วไป RH

RCH CH2
RCH CHR
R2C CHR
R2C CR2

RC CH
RC CR

ArH RX ROH ROR

ตัวอยาง CH3CH3 CH2 CH2 HC CH CH3CH2Cl CH3CH2OH CH3OCH3

ช่ือ
IUPAC อีเทน อีทีน อีไทน เบนซิน คลอโรอีเทน เอทานอล เมทอกซีมีเทน

สามัญ อีเทน เอทีลีน อะเซทีลีน เบนซิน เอทิลคลอไรด เอทิล ไดเมทิลอีเทอร
แอลกอฮอล

ช่ือของหมู
ฟงกชัน

- - - - ฮาโล ไฮดรอกซี ออกซี



วิทยาศาสตร เคมี (80) ____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

เอมีน แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก เอสเทอร เอมีด ไนไตรล

C N C
O

H
C
O

CC C
O

OH
C
O

O C C
O

N
C N

RNH2
R2NH
R3N

RCH

O

RCR′

O

RCOH
O

RCOH′
O

RCNHR′
O

RCNR′R″
O

O

23CNHCH

RCN

CH3NH2

O
CHCH3

O

33CCHCH

O

COHCH3

O

33COCHCH
O

23CNHCH CH3C N
มีเทนเอมีน เอทานาล โพรพาโนน กรดเอทาโนอิก เมทิลเอทาโนเอต เอทานามีด อีเทนไนไตรล
เมทิลเอมีน อะซิตาลดีไฮด อะซิโตน กรดแอซีติก เมทิลแอซีเตต อะเซตามีด อะซิโตไนไตรล
อะมิโน- ออกโซ-,

ฟอรมิล-
ออกโซ-,
คารบอนิล

คารบอกซิ- แอลคอกซีคารบอนิล- อะมิโด-,
คารบาโมอิล-

ไซยาโน-

ตัวอยางที่ 1 จงเรียกช่ือสารประกอบตอไปนี้

O

OH

O

NH2

HO
OH

O

O
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NH2
OH

O

Cl

O

H

แรงระหวางโมเลกุล
1. แรงลอนดอน : แอลเคน, แอลคีน, แอลไคน และอีเทอร
2. แรงไดโพล-ไดโพล : เอสเทอร, แอลดีไฮด และคีโตน
3. พันธะไฮโดรเจน : แอลกอฮอล, เอมีน, กรดคารบอกซีลิก และเอมีด

ความแรง : พันธะไฮโดรเจน > แรงไดโพล-ไดโพล  > แรงลอนดอน

ปฏิกิริยาทางเคมีของสารประกอบ
1. การเผาไหม

CHOx ∆
2O

CO2  +  H2O

CHON ∆
2O

CO2  +  H2O  +  NOx

CHOS ∆
2O

CO2  +  H2O  +  SO2

2. แฮโลจีเนชัน  (การฟอกสีของแฮโลเจน)

- การแทนท่ี CH3CH2CH3  +  Br2

ทีม่ดื

BrCHCHCH 223
ทีส่วาง

ไมเกดิปฏกิริิยา

+ HBr(g)
เปลีย่นสกีระดาษลติมสั

น้าํเงิน     แดง
2Br(ฟอกส ี    )
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- การเติม CH3 CH CH  +  Br2 ท่ีมดื 23CHCHCH
Br Br

2Br(ฟอกส ี    )

- การแทนท่ี   +  Br2

ทีม่ดื หรือ
ทีส่วาง

ไมเกดิปฏกิริิยา

+ HBr(g)Br
(ตวัเรงปฏกิริิยา)

2Br(ฟอกส ี    )

Br

3. ปฏิกิริยากรด-เบส

NaHCO3(aq) NaOH(aq) Na(s)
O

R OH

O

R 2CO  NaO ++- OH2+

O

R +NaO- OH2+

O

R 2H  NaO ++-

OH - +NaO- OH2+ 2H  NaO ++-

R OH - - RO-Na+ + H2

R NH2(l) +  HCl(aq)  RN+H3Cl-(aq) เกลือแอมโมเนียม (ละลายน้ําได)

4. ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน
O

R OH + R′OH
∆+ /H

O

R RO ′ + H2O

5. ปฏิกิริยาเอมิเดชัน
O

R OH + R′NH2
∆+ /H

O

R RN ′
H

+ H2O

6. ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
O

R RO′ + H2O
+H

O

R OH + R′OH
O

R RNH ′ + H2O
+H

O

R OH + R′NH2
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7. ปฏิกิริยาสะพอนิฟเคชัน
O

R RO ′ + NaOH

O

R +NaO- + R′OH

8. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

R   C   C   R ′
H H 4OsO หรือ

4KMnO R  C  C  R ′
H H

OH OH

R C C R′ 4KMnO
4OsO หรือ

R  C  C  R ′
OH OH

RCH      C   R ′
O OH

สารชีวโมเลกุล

1. ผงซักฟอก

หมูซัลโฟเนต (มีข้ัว)

R +NaSO3
-

หมูไฮโดรคารบอน (ไมมีข้ัว)

จุลินทรียในนํ้าสามารถยอยสลายเฉพาะสารประกอบซัลโฟเนตท่ีมีหมู R เปนหมูแอลคีลสายยาว
2. สบู

หมูคารบอกซเิลต (มีข้ัว)

R +NaCO2
-

หมูไฮโดรคารบอน (ไมมีข้ัว)

3. คารโบไฮเดรต
คารโบไฮเดรตท่ีใหรสหวาน

1. Monosaccharide (CnH2nOn) เชน กลูโคส, ฟรักโทส และกาแล็กโทส
2. Disaccharide : Monosaccharide 2 โมเลกุล มารวมตัวกันสามารถถูกไฮโดรลิซิสได
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Monosaccharide 2 โมเลกุล เชน C12H22O11 มีซูโครส, มอลโทส และแล็กโทส
การทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต (สารละลายผสมระหวาง CuSO4, Na2CO3 และโซเดียมซิเตรต เปน

Cu2+/OH- มีสีนํ้าเงิน)

 
O

R C H  +  2Cu2+  +  5OH- ∆
O

R C -O   +  2Cu2O  +  3H2O
มอนอแซกคาไรต และ สารละลายเบเนดิกต ตะกอนสีแดงอิฐ
ไดแซกคาไรตทั่วไป
ยกเวนซูโครส

3. Polysaccaride : เชน แปง ไกลโคเจน เซลลูโลส เกิดการไฮโดรลิซิสได
Monosaccharide ท่ีเปนกลูโคสจํานวนมาก ใหผลบวกกับการทดสอบดวยนํ้าแปงไดเปน

สารประกอบเชิงซอนสีนํ้าเงิน

4. กรดอะมิโนและโปรตีน
พันธะเพปไทด คือ พันธะโคเวเลนตท่ีเกิดข้ึนระหวาง C อะตอมในหมูคารบอนซิลของกรดอะมิโน

โมเลกุลหนึ่งยึดกับ N อะตอม ในหมูอะมิโน ( NH2) ของกรดอะมิโนอีกโมเลกุลหนึ่ง

...   H   N   C   C   OH

1R
H   N   C   C   OH

H O 2RH O
H   N   C   C   OH

3RH O
...

H H H
(กรดอะมิโน)

...    N   C   C

1RH O 2R

H
 N   C   C
H O

H

3R
 N   C   C
H O

H
... (สารประกอบเพปไทด)

พนัธะเพปไทด

สารท่ีประกอบดวยกรดอะมิโน 2 โมเลกุล เรียกวา ไดเพปไทด
สารท่ีประกอบดวยกรดอะมิโน 3 โมเลกุล เรียกวา ไตรเพปไทด
สารท่ีประกอบดวยกรดอะมิโนหลายๆ โมเลกุล เชน ตั้งแต 100 โมเลกุลขึ้นไป เรียกวา พอลิเพปไทด และ

เรียกพอลิเพปไทดน้ีวา โปรตีน
เอนไซมและโปรตีนบางชนิดเมื่อไดรับความรอนหรือเปลี่ยนคา pH หรือเติมตัวทําละลายอินทรียบางชนิด

จะทําใหเปลี่ยนโครงสรางจับเปนกอนตกตะกอน (Denature)

nH2O
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การทดสอบโปรตนีหรอืสารท่ีมพัีนธะเพปไทด สามารถทําไดโดยใชสารละลายไบยเูรต (สารละลายผสมระหวาง
CuSO4 กับ NaOH) ซ่ึงมีสีฟา ผลบวกท่ีได คือ ตะกอนสีมวง/นํ้าเงิน

5. ไขมันและน้ํามัน
ลิปด : ไดจากเน้ือเย่ือพืชและสัตว ละลายในตัวทําละลายอินทรีย เปนโมเลกุลโคเวเลนตไมมีข้ัว จึงไม

ละลายน้ํา เชน ไตรกลีเซอไรด (ไขมัน, นํ้ามัน) wax ฟอสฟอลิปด สเตอรอยด เปนตน
กรดไขมัน :

ถาเปนหมูแอลคีลท่ีมีแตพันธะเดี่ยว  กรดไขมันอิ่มตัว (สูตร CnH2n+1COOH)
ถาเปนหมูแอลคีลท่ีมีพันธะคู  กรดไขมันไมอิ่มตัว (สูตร CnHmCOOH, m < 2n + 1)

กรดไขมันอิ่มตัวมีจุดเดือดและจุดเยือกแข็งสูงกวากรดไขมันไมอิ่มตัว ท่ีมีมวลโมเลกุลใกลเคียงกัน เน่ืองจาก
โมเลกุลของกรดไขมันอิ่มตัวเปนสายตรงทําใหสามารถจัดเรียงโมเลกุลไดเปนระเบียบ ดังน้ัน ไขมันซ่ึงเปนของแข็ง
และพบในสัตว ประกอบดวยกรดไขมันอิ่มตัวมากกวากรดไขมันไมอิ่มตัว สวนนํ้ามันซ่ึงเปนของเหลวและมักพบใน
พืชประกอบดวยกรดไขมันไมอิ่มตัวมากกวากรดไขมันอิ่มตัว

ปฏิกิริยา
5.1 การเกิดกล่ินเหม็นหืน เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับนํ้าโดยมีจุลินทรียเปนตัวเรงปฏิกิริยาหรือ

ปฏิกิริยาออกซิเดชันกับอากาศทําใหไดสารประกอบอินทรียท่ีมีกล่ินเหม็นหืน วิธีการปองกัน คือ การเก็บในท่ีท่ีแหง
หรือเติมสารกันเหม็นหืน (Antioxidiant) เชน วิตามิน E วิตามิน C สาร BHT

5.2 Saponification :

(ไขมัน)

HC   OOCR
OOCR   CH2

OOCR   CH2

+ 3NaOH

(กลีเซอรอล)

HC   OH
OH  CH2

+
OH  CH2

+Na3RCOO-

สบู

5.3 ไฮโดรจีเนชัน : การเตรียมเนยเทียม (magarine)
นํ้ามน + H2/ตัวเรงปฏิกิริยา  ไขมัน

5.4 แฮโลจีเนชัน : สังเกตการฟอกสีสารละลาย I2 ใชทดสอบปริมาณของกรดไขมันไมอิ่มตัว

R
C
O

OH



วิทยาศาสตร เคมี (86) ____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

เชื้อเพลิง ซากดึกดําบรรพ และผลิตภัณฑ

การจัดประเภทของพอลิเมอร
ตามโครงสราง  เสนตรง

กิง่ เชน พอลเิอทลินีชนดิความหนาแนนต่าํ และไกลโคเจน
เชน PVC, พอลสิไตรีน และพอลเิอทลินี

รางแห เชน เบกาไลต และเมลามนี
ตามปฏิกิริยา  การควบแนน (เกดิจากหมูฟงกชนั) เชน พอลเิอสเทอร, ไนลอน และพอลเิอมีด

การเติม (เกดิจากพันธะคู) เชน พอลสิไตรีน, พอลเิอทลินี และ PVC
ตามชนิดของมอนอเมอร  โฮโมพอลเิมอร เชน แปง, พอลเิอทลินี และ PVC

โคพอลเิมอร เชน โปรตนี และพอลเิอสเทอร
ตามการเกิด  พอลเิมอรธรรมชาต ิเชน แปง, โปรตนี, เซลลโูลส และยางธรรมชาติ

พอลเิมอรสงัเคราะห เชน พอลเิอทลินี และ PVC

ตามลักษณะกายภาพ  เสนใย : แขง็แรงทีส่ดุ

พลาสตกิ : แขง็แรงรองจากเสนใย

ยาง : มคีวามยดืหยุนสงู

สารละลายและลาเทก็ซ : พอลเิมอรทีก่ระจายตวัในของเหลว

เสนใยธรรมชาต ิ: ลนินิ ปาน ฝาย
เสนใยสงัเคราะห : พอลเิอสเทอร เรยอน

ยางธรรมชาต ิ: พอลไิอโซพรีน
ยางสงัเคราะห : พอลบิวิทาไออนี, ยาง SBR

ประเภทพลาสติก
1. เทอรมอพลาสติก : ออนตัวเมื่อไดรับความรอนและแข็งตัวเมื่อเย็นลง เชน พอลิเอทิลีน พอลิโพรทิลีน

และพอลิสไตรีน
2. เทอรมอเซต : คงรูปภายหลังจากการผานความรอนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว เชน เมลามีนและพอลิ-

ยูรีเทน
กระบวนการวลัคาไนเซชนัของยาง : กระบวนการท่ีใชเพ่ิมคุณภาพของยางธรรมชาต ิ โดยทําใหเกิดเปน

รางแหดวยการเผากบัซัลเฟอรใหมคีวามยืดหยุนดข้ึีน ไมสึกกรอนงาย และไมละลายตัวทําละลายอินทรีย
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พอลิเมอรที่ควรรูจัก

พอลิเมอร สมบัติ การนําไปใช
พอลิเอทิลีน ใส เหนียว ทนสารเคมี

ทนกรด-เบส
ถุงเย็น ทอนํ้า ฉนวนหุมสายไฟฟา
ฟนปลอม ล้ินหัวใจ

พอลิโพรทิลีน เหนียว แข็งแรง ทนการขีดขวน
ทนสารเคมีและน้ํา

ภาชนะบรรจุสารเคมี กระเปาเดินทาง
เชือก หลอดฉีดยา + เครื่องมือแพทย
กระดูกเทียม

พอลิไวนิลคลอไรด (PVC) แข็ง คงรูป ทนสารเคมี ทนความช้ืน
ไมทนความรอนและแสง

กระเบ้ืองยางปูพ้ืน ทอนํ้า หนังเทียม
ฉนวนหุมสายไฟฟา เสนเลือดเทียม

พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน
(เทฟลอน)

เหนียว ทนสารเคมีและความรอน
ผิวล่ืนไมยึดติดภาชนะ

ภาชนะหุงตม ฉนวนไฟฟา
ปะเก็น วงแหวนลูกสูบ

พอลิสไตรีน แข็ง เปราะ ไมทนตัวทําละลายอินทรีย
ทนกรด-เบส

ภาชนะแบบใชแลวท้ิง กลองโฟม
ช้ินสวนประกอบตูเย็น หลอดฉีดยา

นํ้ามันท่ีมีคาออกเทน 95 คือ นํ้ามันท่ีมีสมบัติในการทําใหเครื่องยนตเผาผลาญน้ํามันและทํางานไดเรียบ
เหมือนกับนํ้ามันท่ีประกอบดวยไอโซออกเทนและเฮปเทน 95 และ 5 สวน

คาออกเทน =  เฮปเทนออกเทนปริมาณไอโซ
ออกเทนปริมาณไอโซ

+
 × 100
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แบบทดสอบ

1. ปฏิกิริยาการสลายตัวของสาร A ในกรด H2SO4 ไดสาร X และสาร Y ผลการทดสอบสาร X และ Y     
ดังแสดงในตาราง

การทดสอบ สาร X สาร Y
การเปลี่ยนสีลิตมัส

ทําปฏิกิริยากับโลหะ Na
ทําปฏิกิริยากับ NaHCO3

เปลี่ยน
เกิดแกส H2

เกิดแกสท่ีทําใหนํ้าปูนใสขุน

ไมเปลี่ยน
เกิดแกส H2
ไมเกิดแกส

สาร A, X และ Y อาจเปนสารประกอบในขอใด ตามลําดับ

1)
O

323 CHOCH   C   CH
O

OH  C  CCHH 23 CH3OH

2)
O

323 CHOCH   C   CH
O

OH  C  CH3 CH3CH2OH

3)
O

33 OCH   C   CH CH3OH
O

OH  C  CH3

*4)
O

323 CHOCH   C   CH
O

OH  C  CH3 CH3CH2OH

2. สาร X, Y และ Z เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนมีปฏิกิริยาเคมี ดังน้ี
X + Br2 C4H8Br2
Y + Br2    C5H11Br + HBr
Z + 7.5O2 5CO2 + 5H2O

ขอใดถูก
1) สาร Y และ Z มีสูตรท่ัวไปเหมือนกัน
2) สาร X และ Y มีจํานวนไอโซเมอรตางกัน
3) สาร Z ไมสามารถจะเกิดปฏิกิริยากับ Br2

 *4) สาร Y เปนไฮโดรคารบอนท่ีอิ่มตัว
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3. ผลการทดสอบการฟอกสีสารละลายโบรมีนในคารบอนเตตระคลอไรดของสารตัวอยาง A และ  B เปน ดังน้ี

หลอดที่ การทดสอบ สีของสารละลาย Br2/CCl4 การติดไฟ
1
2
3

A
B

B + ผงเหล็กเล็กนอย

สีสมเปลี่ยนเปนไมมีสี
ไมมีการเปลี่ยนแปลง
สีสมเปลี่ยนเปนไมมีสี

ติดไฟ เปลวไฟสวางมีเขมาเล็กนอย
ติดไฟ เปลวไฟมีเขมามาก
ติดไฟ เปลวไฟมีเขมามาก

ขอใดผิด
1) A และ B เปนสารไฮโดรคารบอนไมอิ่มตัว
2) A วองไวตอปฏิกิริยาเคมีมากกวา B
3) ผงเหล็กลดพลังงานกอกัมมันตในปฏิกิริยาแทนท่ี

*4) ปฏิกิริยาของ A และ B เปนปฏิกิริยาแบบเดียวกัน
4. เอสเทอรชนิดหน่ึง เมื่อเผาไหมมีควันและเขมา เมื่อนํามาไฮโดรไลสไดกรดท่ีมีสูตรโมเลกุล C7H6O3 กับ

แอลกอฮอลท่ีประกอบดวย C 37.5%  H 12.5% เอสเทอรน้ีช่ืออะไร
1) เมทิลเฮกซาโนเอต
2) เอทิลเฮปทาโนเอต

 *3) เมทิลซาลิซิเลต
4) เอทิลซาลิซิเลต

5. นําสารประกอบอินทรียชนิดหน่ึงไปทดสอบไดผลการทดลอง ดังน้ี
ก. ทําปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมไดแกสไฮโดรเจน
ข. ฟอกจางสีโบรมีนในคารบอนเตตระคลอไรดในท่ีมืด
ค. ฟอกสีดางทับทิมและสารประกอบอินทรียน้ีจะถูกเปลี่ยนเปนกลีเซอรอล

ขอใดเปนสูตรโครงสรางของสารประกอบอินทรียน้ี
*1) CH2 CH CH2 OH
2) CH2 CH CH2 COOH
3) HO CH2 C CH
4) HO CH CH CH2 OH

6. เมื่อนําสารอินทรีย 4 ชนิด มาทดลองกับสารละลายตางๆ ไดผล ดังน้ี

สารละลาย
สาร

เบเนดิกต KMnO4 NaHCO3 Br2

A ไมเกิดปฏิกิริยา ฟอกสี ไมเกิดปฏิกิริยา ฟอกสี
B ตะกอนสีสม ฟอกสี ไมเกิดปฏิกิริยา ไมเกิดปฏิกิริยา
C ไมเกิดปฏิกิริยา ไมเกิดปฏิกิริยา เกิดฟองแกส ไมเกิดปฏิกิริยา
D ไมเกิดปฏิกิริยา ฟอกสี เกิดฟองแกส ฟอกสี
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สาร A, B, C และ D ควรเปนสารใด

A B C D
1) C11H21 C3H7COCH3 C3H7OH C11H23COOH
2) C3H8 C3H7COCH3 C3H7OH C11H23COOH
3) C3H6 CH3CH2CHO C2H5COOH C15H29COOH

*4) C3H6 CH3CH2CHO C6H5COOH C17H35COOH

7. สาร A มีสูตรโมเลกุล C8H14 พิจารณาสารประกอบตอไปนี้
ก. ไซโคลแอลเคน
ข. ไซโคลแอลเคน 2 วงติดกัน
ค. ไซโคลแอลคีล
ง. วงของไซโคลแอลเคนและไซโคลแอลคีลติดกัน
จ. สารประกอบแอลไคน
ฉ. สารประกอบอะโรมาติก

สาร A อาจเปนสารประกอบใดไดบาง
1) ฉ.

 *2) ข., ค. และ จ.
3) ก., ข. และ จ.
4) ก., ง. และ จ.

8. โพรพานาไมด + H2O  ตัวเรงปฏิกิริยา
ความรอน

  สาร A + สาร B

สาร B เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเปนสีนํ้าเงิน พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. สาร B คือ เอมีน
ข. หมูฟงกชันของสาร A คือ OH
ค. สาร A ทําปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมเกิดแกสไฮโดรเจน
ง. สาร A ทําปฏิกิริยากับกรดเอทาโนอิกโดยมีกรดซัลฟวริกเปนตัวเรงปฏิกิริยาไดโพรพิลเอทาโนเอต

ขอใดถูกตอง
1) ก. และ ข.
2) ก. และ ค.
3) ค. และ ง.

 *4) ค. เทาน้ัน
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9. สาร A มีสูตรโมเลกุล C7H12 สาร A ฟอกสีโบรมีนไดอยางรวดเร็ว ใหสาร B มีสูตร C7H12Br2 สาร A ทํา
ปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต ใหสาร C มีสูตร C7H14O2 สาร C ทําปฏิกิริยากับ
โลหะโซเดียมใหแกสไฮโดรเจน แตไมทําปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต สาร A ควร
เปนสารในขอใด

ก. สารประกอบแอลคีลโซเปดท่ีมีพันธะคู 2 พันธะ
ข. สารประกอบแอลคีลท่ีมีโครงสรางเปนวงและมีพันธะคู 1 พันธะ
ค. สารประกอบแอลไคน
ง. สารประกอบอะโรมาติก

ขอใดถูกตอง
1) ก. และ ข.  *2) ข.
3) ค. 4) ง.

10. พิจารณาปฏิกิริยาของสาร A, B, C และ D ตอไปนี้
A + Cl2 C5H11Cl + HCl
B + Br2  C4H8Br2
C + 7.5O2 5CO2 + 5H2O
D + 5.5O2  4CO2 + 3H2O

ขอใดถูก
1) สาร A และ C มีคารบอนเทากัน มีสูตรเคมีเหมือนกัน
2) สาร B และ D มีคารบอนเทากัน มีจํานวนไอโซเมอรเทากัน
3) สาร C และ D มีไฮโดรเจนเทากัน และไมสามารถทําปฏิกิริยากับ Br2 ได

*4) สาร B, C และ D เปนไฮโดรคารบอนไมอิ่มตัว แตสาร A เปนไฮโดรคารบอนท่ีอิ่มตัว
11. สําหรับผลิตภัณฑท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวนนํ้ามันปโตรเลียม เมื่อเรียงลําดับจุดเดือดจากต่ําไปสูงขอใดถูก

1) แกสหุงตม นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล น้ํามันกาด
*2) แกสหุงตม นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล
3) แกสหุงตม นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
4) นํ้ามันดีเซล น้ํามันกาด นํ้ามันเบนซิน แกสหุงตม

12. ขอใดท่ีมีขอมูลสอดคลองตามลําดับหัวขอตอไปนี้

เสนใยธรรมชาติ เสนใยสังเคราะห ยางพารา เทอรมอพลาสติก
1) ขนแกะ พอลิเอไมด ยางพอลิบิวทาไดอีน พอลิยูรีเทน

*2) ปอ พอลิเอสเทอร ยางพอลิไอโซพรีน พอลิเอทิลีน
3) ใยสับปะรด ไนลอน ยางพอลิคลอโรพรีน เมลามีน
4) เสนใยไหม เรยอน ยางสไตรีน-บิวทาไดอีน พอลิสไตรีน
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13. A เปนมอนอเมอรท่ีใชเตรียมยางสังเคราะห ซ่ึงไมคอยทนไฟและสลายตัวงาย เมื่อปรับปรุง A ใหมจะได
มอนอเมอร B ซ่ึงใชเตรียมยางสังเคราะหท่ีทนไฟ ทนตอน้ํามัน และสลายตัวยาก B อาจเปนสารในขอใด
1) H3C CH CH CH3
2) 32 CHCH   CH      CH

3CH
3) H2C CH CH CH2

 *4) 22 CH  CCH      CH
Cl

14. พอลิเมอรในตารางขางลางนี้ ไดจากมอนอเมอรตางๆ และแสดงการนําไปใชเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป

พอลิเมอร มอนอเมอร สูตรมอนอเมอร ผลิตภัณฑ
ก. ยางพารา ไอโซพรีน 22 CH  CCH     CH

Cl
ยางรถ ฟองน้ํา

ข. พีวีซี ไวนิลคลอไรด 2CHCH   
Cl

สายยาง ทอน้ํา

ค. ใยไหม กรดอะมิโน RCH(NH2)COOH ผา ดาย
ง. พอลิโพรพิลีน โพรพิลีน CH2 CHCH3 ขวด กระสอบ

ขอมูลในขอใดถูกตอง
1) ก., ข. และ ค.
2) ก., ค. และ ง.

 *3) ข., ค. และ ง.
4) ก., ข. และ ง.

15. พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. การใหความรอนกับเอทิลีน โดยมีตัวเรงปฏิกิริยา
ข. การหยดสารละลายกรดซัลฟวริกลงไปในสารผสมของยูเรียกับฟอรมาลดีไฮด
ค. การเติมกํามะถันลงไปในน้ํายาง
ง. การเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดลงในน้ําแปง

ขอใดเปนการทําใหเกิดพอลิเมอร
 *1) ก. และ ข.
2) ก. และ ง.
3) ข., ค. และ ง.
4) ก., ค. และ ง.
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16. พิจารณาขอมูลตอไปนี้
ก. พอลิเอทิลีนเปนเทอรมอเซตท่ีโมเลกุลมีการเช่ือมโยงเปนรางแห ไมสามารถนํามาหลอมใหมได
ข. ภาชนะเมลามีนสามารถนํามารีไซเคิลหรือหลอมใชใหมได เพ่ือลดมลภาวะ
ค. พลาสติกท่ีมีโครงสรางโมเลกุลเปนโซตรงจะออนตัวเมื่อไดรับความรอน และแข็งตัวเมื่อลดอุณหภูมิลง

เรียกวา เทอรมอพลาสติก
ง. เทฟลอนท่ีใชเคลือบภาชนะหุงตมน้ันเปนเทอรมอเซต เน่ืองจากทนความรอนดีมาก และไมหลอมเหลว

ขอใดผิด
1) ก. และ ข.  *2) ก., ข. และ ง.
3) ก., ค. และ ง. 4) ก., ข., ค. และ ง.

17. ขอความใดไมถูกตองเก่ียวกับนํ้ามันท่ีมีเลขออกเทน 95
1) ไดจากการปรับปรุงนํ้ามันท่ีมีเลขออกเทนต่ําโดยการเติมสารเพ่ิมเลขออกเทน เชน MTBE
2) ทําใหเครื่องยนตเดินเรียบกวานํ้ามันท่ีมีเลขออกเทน 91

*3) ประกอบดวยไอโซออกเทน 95 สวน และเฮปเทน 5 สวนโดยมวล
4) ใชไดกับเครื่องยนตแบบแกสโซลีน

18. นักเรียนคนหนึ่งนํานํ้ามัน 3 ชนิด ท่ีมีเลขออกเทนตางๆ มาผสมกันตามจํานวน ดังน้ี

น้ํามัน เลขออกเทน จํานวน (ลิตร)
X
Y
Z

100
90
80

10
15
20

นํ้ามันผสมท่ีไดมีเลขออกเทนเทาใด
1) 83  *2) 87 3) 91 4) 95

19. พิจารณาผลการทดลองตอไปนี้

สาร การทดลอง ผลที่ได
X ตมกับ HCl แลวทําใหเปนกลางดวย NaOH และเติม

สารละลายเบเนดิกต
ตะกอนสีแดงอิฐ

Y เติมสารละลาย NaOH ตามดวย CuSO4 เปลี่ยนเปนสีนํ้าเงินมวง
Z ตมกับ HCl กล่ินคลายนํ้าสมสายชู

X, Y และ Z นาจะเปนสารใด ตามลําดับ
1) ไขขาว นํ้าตาลทราย เอทิลอะซีเตต

 *2) นํ้าตาลทราย ไขขาว เอทิลอะซีเตต
3) ไขขาว เอทิลอะซีเตต นํ้าตาลทราย
4) เอทิลอะซีเตต ไขขาว นํ้าตาลทราย
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20. ถาไขมัน 92.1 g ทําปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย NaOH 12.0 g ไขมันน้ีมีมวลโมเลกุลเทาใด
1) 461 2) 702
3) 307  *4) 921

21. ผงซักฟอกท่ีดีควรมีลักษณะดังขอใด
1) มีสารทําใหเกิดฟอง ตกตะกอนกับ Ca2+ และ Mg2+ ยอยสลายงายดวยจุลินทรีย
2) มีสารลดความตึงของนํ้า มีสารทําใหเกิดฟอง มีสารฟอกจาง
3) มีเกลือท่ีเปนอาหารของพืชนํ้า มีสารทําใหเกิดฟอง ไมตกตะกอนกับ Ca2+ และ Mg2+

*4) ไมตกตะกอนกับ Ca2+ และ Mg2+ ยอยสลายงายดวยจุลินทรีย มีสารลดความตึงผิวของนํ้า
22. ก, ข และ ค  บนลูกศรของปฏิกิริยาตอไปนี้

โปรตีน ก  กรดอะมิโน
กลูโคส + ฟรักโทส ข  ซูโครส + นํ้า
ไขมันหรือนํ้ามัน ค  กรดไขมัน + กลีเซอรอล

ขอใดกลาวถูกตอง

ก ข ค
1) ปฏิกิริยาการรวมตัว ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส

*2) ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ปฏิกิริยาการรวมตัว ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
3) ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ปฏิกิริยาการรวมตัว
4) ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ปฏิกิริยาการรวมตัว ปฏิกิริยาการรวมตัว

23. องคประกอบของน้ํามันและไขมันจากแหลงตางๆ เปนดังน้ี (หนวยเปนรอยละโดยมวล)
ไขมัน กรดไมริสติก กรดปาลมิติก กรดสเตียริก กรดโอเลอิก กรดไลโนเลอิก

นํ้ามันมะกอก
นํ้ามันขาวโพด
นํ้ามันถ่ัวเหลือง

นํ้ามันหมู
นํ้ามันมะพราว*

1
1
1
1
18

5
10
6
25
8

5
4
2
15
2

80
35
20
50
6

7
46
50
6
1

(*องคประกอบสวนท่ีเหลือ คือ กรดลอริก (50 เปอรเซ็นต))
ขอใดผิด
1) นํ้ามันมะกอกมีองคประกอบสวนใหญเปนไขมันไมอิ่มตัว
2) นํ้ามันขาวโพดเหม็นหืนไดยากกวานํ้ามันหมู เพราะมีวิตามิน E ปองกันการเหม็นหืนอยู

*3) นํ้ามันถ่ัวเหลืองมีจุดแข็งสูงกวานํ้ามันมะพราว
4) นํ้ามันขาวโพดจะทําปฏิกิริยากับโบรมีนไดมากกวานํ้ามันมะกอกในน้ําหนักเทากัน
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24. สารในขอใดมีพันธะเพปไทดมากที่สุด

1) 22 NH  CNH      CNH      CNH      C   NH
O O O O

2) 322 CHCHNH     CCH   NH      C   CH   NH
O O

3CH 3CH

3) 222 NH  C   CHNH     CCH      NH
O O

3CH

*4) COH  CHNH     CCH   NH     C   CHNH     CCH      NH 222

O O

3CH 3CH

O O
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อะตอมและตารางธาตุ 
 
 
1. แบบจําลองอะตอม 
 แบบจําลองอะตอม คือ มโนภาพของนักวิทยาศาสตรสรางขึ้นจากขอมูลการทดลอง เพ่ือใชอธิบาย
ลักษณะอะตอม แบบจําลองอะตอมเปลี่ยนแปลงไดถามีผลการทดลองใหมๆ ท่ีใชแบบจําลองอะตอมเดิมอธิบายไมได 
จึงไดเสนอแบบจําลองอะตอมใหมใหสอดคลองกับผลการทดลอง 
 จอหน ดอลตัน ไดเสนอทฤษฎีอะตอมของดอลตัน แลวนํามาอธิบายวาอะตอมเปนอนุภาคเล็กสุด แบงแยก
ไมได  
 เซอรโจเซฟ จอหน ทอมสัน ทดลองเกี่ยวกับการนําไฟฟาของแกสในหลอดรงัสีแคโทด พบวา เมื่อเปลี่ยน
ชนิดของแกส และชนิดของโลหะที่ขั้วไฟฟาไดอนุภาคที่มีประจุลบเหมือนกัน คือ อิเล็กตรอน และมีคาประจุตอมวล
ของอนุภาคนี้ 






me  = 1.76 × 108 C/g คงท่ี สรุปวาอะตอมประกอบดวยอนุภาคเปนลบ เรียกวา อิเล็กตรอน 

เขาเสนอวา อะตอมประกอบดวยประจุบวกและประจุลบกระจายอยู 
 ออยเกน โกลดชไตน ทดลองโดยดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดและเปลี่ยนชนิดแกส พบวาอนุภาคท่ีมีประจุ
บวกเหมอืนกัน แตมีอัตราสวนของประจุตอมวลไมคงที่ 
 รอเบิรต แอนดรูส มิลลิแกน ทดลองหาประจุของอิเล็กตรอน = 1.6 × 10-19 C ดวยการทดลองหยดน้ํามัน 
และคํานวณหามวลของอเิล็กตรอน = 9.11 × 10-28 g 
 ลอรดเออรเนสต รัทเทอรฟอรด และฮันส ไกเกอร ทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผนทองคําเปลว    
พบวาสวนใหญทะลุผาน บางสวนหักเหไปและสะทอนกลับ เขาเสนอวา อะตอมประกอบดวยประจุบวกมีขนาดเล็ก
มากๆ ท่ีศูนยกลางและมีประจุลบเครื่อนท่ีในท่ีวางสวนใหญของอะตอม 
 เซอรเจมส แชดวิก ทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังอะตอมของธาตุตางๆ และทดสอบผลการทดลอง               
ทําใหมั่นใจวาในนิวเคลียสมีอนุภาคท่ีเปนกลาง (ไมมีประจุ) เรียกวา นิวตรอน 
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 จากผลการทดลองตางๆ ดังกลาว ทําใหทราบวา อะตอม ประกอบดวยอนุภาค 3 ชนิด คือ อิเล็กตรอน    
โปรตอน และนิวตรอน เรียกอนภุาคดังกลาววา อนุภาคมูลฐานของอะตอม โดยพบวา อิเล็กตรอน (e-) เบามาก 
นิวตรอนหนักกวาโปรตอนเล็กนอย มวลใกลเคียงกัน 
 นีลส บอร อธิบายสเปกตรัมแบบเสนของไฮโดรเจนโดยกําหนดให อะตอม ประกอบดวยอิเล็กตรอนวิ่งใน
ระดับพลังงาน (หรือช้ัน (shell)) ตามพลังงานท่ีมีในอิเล็กตรอนนั้น และอิเล็กตรอนวิ่งเปนช้ันๆ เมื่ออิเล็กตรอน
เปลี่ยนช้ันทําใหเกิดการดูดหรอืคายพลังงานท่ีมีคาเฉพาะตัว 
 Heisenberg ใชกลศาสตรควอนตัมและกฎความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก (Heisenberg) สรุป
แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก อะตอมประกอบดวยกลุมหมอกของอเิล็กตรอนเคลื่อนท่ีรอบนิวเคลียส พบวา
บริเวณกลุมหมอกทึบ แสดงวามีโอกาสพบอิเล็กตรอนมากกวาบริเวณกลุมหมอกจาง 
 

แผนภาพแสดงเปรียบเทียบแบบจําลองอะตอมตางๆ 

+ - +
+

+ +
+

- -

--
-

+ +

-e -e

-e -e
+
+

  
 ดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด บอร กลุมหมอก  
2. อนุภาคมูลฐานของอะตอม  
 1. อะตอม ประกอบดวยแกนกลางเปนนิวเคลียส มีโปรตอน (p+) ซ่ึงเปนประจุบวก และนิวตรอน (n) ไม
มีประจุ สวนรอบนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนซึ่งเปนประจุลบวิ่งรอบ 
 2. อะตอมทุกธาตุ ประกอบดวยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ยกเวนไฮโดรเจนมี 1 โปรตอน และ 
1 อิเล็กตรอน ไมมีนวิตรอน 
 3. เลขอะตอม คือ จํานวนโปรตอน (p+) ซ่ึงเลขอะตอมเปนตวักําหนดชนิดของธาต ุ และเลขมวล คือ 
ผลบวกของจํานวนโปรตอน (p+) และนิวตรอน (n) 
 
 4. สัญลักษณนิวเคลียร    Xเลขมวล

เลขอะตอม    เชน O16
8 , Na23

11  
 
 5. ไอโซโทป คือ การท่ีอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน (เลขอะตอมเทากัน) มีเลขมวลตางกัน หรืออะตอม

ของธาตุชนิดเดียวกันท่ีมีจํานวนนิวตรอนตางกัน แตจํานวนโปรตอนเทากัน เชน H1
1  (โปรเทียม) H2

1  (ดิวทีเรียม) 

และ H3
1  (ทริเทียม) หรือ 12C และ 13C ไอโซโทปมีสมบัติทางเคมีสวนใหญเหมือนกัน 

 6. ไอออนของธาตุ คือ อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาท่ีเกิดจากอะตอมของธาตุ เพราะมีจํานวนอิเล็กตรอนไมเทากับ
จํานวนโปรตอน ไดแก ไอออนลบ เรียกวา แอนไอออน มีจํานวนอิเล็กตรอนมากกวาโปรตอน เชน Cl-(p+ = 17,  
e- = 18) ไอออนบวก เรียกวา แคตไอออน มีจํานวนอิเล็กตรอนนอยกวาจํานวนโปรตอน เชน  Na+(p+ = 11,  
e- = 10) 
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ตัวอยางที่ 1 จงเติมลงในชองวางสําหรับอะตอมหรอืไอออนในตารางตอไปนี ้
วิธีทํา  
 

สัญลักษณ เลขอะตอม จํานวนนิวตรอน เลขมวล จํานวนอิเล็กตรอน ประจุไฟฟา

C13
6  

 6 7 13 6 0 

 14 15   0 
S  18  18  
   56 24 +2 

Au   188 76  
 
เฉลย Si29

14    29    14 
 16 34 -2 
 Fe2+ 26 30 
 76 112 0 
 
3. สเปกตรัมของธาตุ 
 1. สเปกตรัม คือ ผลท่ีไดรับจากพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความยาวคลื่นและความถี่ตางกัน ถาอยู
ในชวงคลื่นท่ีตามองเห็นจะปรากฏเปนแถบเสนสี เชน มวง คราม นํ้าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง 
 2. คลื่นแมเหล็กไฟฟา ท่ีประสาทตาของคนเห็นไดตองมีความยาวคลื่น 400-700 nm 
 3. สเปกตรัมของพลังงานของแสงที่ตามองเห็นได (400-700 nm) มีดังน้ี 
 ความยาวคล่ืน นอย  มาก 
 
  มวง    นํ้าเงิน    เขียว    เหลือง    สม    แดง 
 
 พลังงาน มาก  นอย 
 ความถี่ มาก  นอย 
 
 พลังงาน ∝ ความถ่ี ∝ 1

ความยาวคลื่น
 

 
 4. เสนสเปกตรัมของธาตุ เปนสมบัติเฉพาะของธาตุหนึ่ง ประกอบดวยเสนสเปกตรัมหลายเสน ธาตุตาง
ชนิดกันมีเสนสเปกตรมัตางกัน แตอาจมีเสนสเปกตรมับางเสนเหมือนกันได (ไอโซโทปมีเสนสเปกตรัมเหมือนกัน) 
 5. สีเปลวไฟของไอออนของโลหะตางชนิดกันใหสีตางกัน เชน โซเดียม (สีเหลือง) โพแทสเซียม (สีมวง) 
สทรอนเซียม (สีแดงอิฐ) ทองแดง (สีเขียว) 
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แบบทดสอบ 
 
1. ขอความเก่ียวกับรังสีแคโทด ขอใดไมถูกตอง 
 *1) ประกอบดวยอนุภาคท่ีมาจากอะตอมของแกสท่ีบรรจุอยูในหลอดเทาน้ัน   
 2) เบ่ียงเบนในสนามไฟฟาเขาหาขั้วบวก 
 3) มีคาประจุตอมวลคงที่เสมอ  
 4) ประกอบดวยอนุภาคท่ีมีประจุลบ  
2. พิจารณาขอมูลตอไปนี ้
 ก. ธาตุ X มีอิเล็กตรอน = 21 และเลขมวล = 45 มีจํานวนอิเล็กตรอนเทากับของ 24Cr3+   

 ข. -268
33 As  และ -Br68

35  มีจํานวนนิวตรอนเทากัน 
 ค. ไอโซโทปของ 17Cl ชนิดหนึ่ง มีเลขมวล = 37 จะมีจํานวนโปรตอนเทากับธาตุท่ีมีเลขอะตอม 17  
 ขอใดถกูตอง  
 1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค. *3) ก. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
3. การทดลองเผาสารประกอบของโลหะ 5 ชนิด และศึกษาสีของเปลวไฟไดผลดังตาราง 
  

สารประกอบ สีเปลวไฟ ธาตุใดในสารประกอบที่ใหสีของเปลวไฟ 
A2x สีแดง 1) A  B  x 
By สีเหลือง 2) B  C  y 
Az สีแดง *3) A  B  C 
Bx สีเหลือง 4) x  y  z 
Cy สีเขียว  

 
4. การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน และระดับพลังงานยอยตางๆ  
 ของอะตอมของธาตุ  
 1. ทราบเลขอะตอม หรอืจํานวนอิเล็กตรอนทั้งหมดในอะตอมของธาตุน้ัน 
 2. หาจํานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตางๆ ดวยสูตร 
   
   จํานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน  =  2n2        สูตรน้ีใชไดเฉพาะระดับพลังงานท่ี 1-4 
   
  n = 1 มีจํานวนอิเล็กตรอน = 2 × 12 = 2   
  n = 2 มี 8  
  n = 3 มี 18  
  n = 4 มี 32  
  n = 5 มี 32 ...  
 3. ช่ือระดับพลังงานตั้งแต 1 ถึง 7 คือ K  L  M  N  O  P  Q 
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 4. อิเล็กตรอนในระดับพลังงานช้ันนอกสุดเรียกวา เวเลนซอิเล็กตรอน มีไดไมเกิน 8 อนุภาค 
 5. ชวงหางระหวางระดับพลังงานเรยีงจากนิวเคลียสออกไปจะหางกันนอยลง ดังน้ี 
 

n=1 n=2 n=3 n=4

n=5

n=6

n=7

+

  
 6. จํานวนระดับพลังงานบอกเลขที่คาบ (ธาตุในแนวนอน) จํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนบอกเลขที่หมู (ธาตุ
ในแนวตั้ง) ไดเฉพาะธาตุพวกเรพรีเซนเตตีฟ (ธาตุพวก A) 
 7. ธาตุแทรนซิชัน (ธาตุพวก B) มีจํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนเปน 2 บางธาตุเปน 1 และอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานรองสุดทายเปน 9 ถึง 18 เชน 22Ti 2 8 10 2 ,  24Cr 2 8 13 1  
 8. แตละระดับพลังงาน ประกอบดวยระดับพลังงานยอยใชตัวอักษร s p d f ตามลําดับ 
 

ระดับพลังงาน จํานวนระดับพลังงานยอย
n = 1
n = 2
n = 3
n = 4
n = 5
n = 6
n = 7

21s
22s
23s
24s
25s
26s
27s

62p
103d

144f

63p
64p
65p
66p
67p

104d
105d
106d
107d

145f
146f

  
แผนภาพแสดงการจัดเรียงลําดับระดับพลังงานจากพลังงานตํ่าไปสูง ตามลูกศร 

 
สัญลักษณแสดงจํานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานยอย  

ระดับพลังงานที่ 62p

ชนิดของระดับพลังงานยอย

จํานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานยอย

  
 9. ออรบิทัล (Orbital) คือ บริเวณท่ีมีโอกาสพบอิเล็กตรอน  1 ออรบิทัล พบอิเล็กตรอนไดไมเกิน 2 อนุภาค 
ระดับพลังงานยอย s มี 1 ออรบิทัล 2 อิเล็กตรอน  p มี 3 ออรบิทัล 6 อิเล็กตรอน  d มี 5 ออรบิทัล 10 
อิเล็กตรอน และ f มี 7 ออรบิทัล 14 อิเล็กตรอน 
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ตัวอยางที่ 2 ธาตุกํามะถัน มีสัญลักษณ S32
16  จงเขียนการจัดอิเล็กตรอนในอะตอมของกํามะถัน แบบการจัด

อิเล็กตรอนในระดับพลังงานตางๆ, spdf notation, Orbital diagrams และ Noble gas core abbreviated 
electron configuration 
วิธีทํา กํามะถันมีเลขอะตอม = 16     มีจํานวนอิเล็กตรอน = 16 
 1. การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน 2 8 6 
 2. spdf  notation 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 
 
 3. Orbital diagrams 

21s
 

22s
 62p

 
23s
 

43p
 

 
 4. Noble gas core abbreviated electron configuration   [Ne] 3s2 3p4  
 การจัดอิเล็กตรอนในชั้นยอย s หรือ p จะพยายามจัดใหอิเล็กตรอนชี้ลูกศร (มีสปน) ไปทางเดียวกัน
ใหมากท่ีสุด 
 

แบบทดสอบ 
 
1. ขอใดถกูตองเก่ียวกับ Electron configuration ของ 15P   
 1) [Ne] 

3s 3p
   2) [Ne]

 3s
 

 
 *3) [Ne]

 3s 3p
   4) [Ne]

 3s 3p
 

 
2. การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานยอยของธาตผุิดทุกขอ อธิบายเหตุผลดวย 
 ก. B 1s2 2s3 
 ข. Na 1s2 2s2    2p6    2d1 
 ค. K [Ar] 3d1 
 เฉลย  
 ก. ผิด ไมสามารถมี 3e- ใน 2s ออรบิทัล  
 ข. ผิด การบรรจุ e- ใน 2d ผิด ระดับพลังงานท่ี 2 ไมมีระดับพลังงานยอยนี้ท่ีถูก คือ 1s2  2s2   2p6  3s1 
 ค. ผิด บรรจุ e- ใน 4s กอน 3d ท่ีถูก คือ [Ar] 4s1 
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5. ตารางธาตุ  
 ตารางธาตุ คือ ตารางการจัดหมวดหมูของธาตุอยางเปนระเบียบเพ่ือสะดวกตอการใชและงายตอการจดจํา 
เน่ืองจากธาตุมีจํานวนมาก 
 ดิมิทรี อิวาโนวิช เมนเดเลเอฟ จัดตารางธาตุ จัดเรียงตามมวลอะตอมจากนอยไปมากพบวา ธาตุท่ีมี
สมบัติคลายกันเปนชวงๆ มีการเวนชองวางไว โดยคิดวาจะเปนตําแหนงของธาตุท่ียังไมมีการคนพบ 
 เฮนรี โมสลีย จัดตารางธาตุโดยเรียงตามเลขอะตอม เน่ืองจากสมบัติตางๆ ของธาตุมีความสัมพันธกับ
เลขอะตอมมากกวามวลอะตอม ทําใหสมบัติสอดคลองกันในหมูเดยีวกัน เกิดกฎพิริออดิกเปนตารางธาตุในปจจุบัน 
 ตารางธาตุในปจจุบันจัดธาตุในแนวตั้ง เรียกวา หมู (Group) และธาตุในแนวนอน เรียกวา คาบ (Period) 
จําแนกธาตุท้ังหมดเปน 2 กลุมใหญ คือ ธาตุพวก A เรียกวา ธาตเุรพรีเซนเตตีฟ (Representative elements) 
อยูทางซายและขวาของตารางธาตุ และธาตุพวก B เรียกวา ธาตแุทรนซิชัน (Transition elements) ซ่ึงเปน
ธาตุท่ีอยูตรงกลางของตารางธาตุ 
 

  
ตารางธาตุปจจุบันและการจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานยอย (Electron configurations) 
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 จากตารางสรุป 
 1. ธาตุทางซายและตรงกลางเปนโลหะ ธาตุทางขวาเปนอโลหะ และธาตุท่ีคอนมาทางขวาท่ีเปนเสนเขม
ขั้นบันไดเปนกึ่งโลหะ 
 2. การจัดธาตุเปนหมู (แนวตั้ง) 
  2.1 ธาตุท่ีอยูในหมูเดียวกันมีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากัน 
  2.2 จํานวนเวเลนซอิเล็กตรอน บอกเลขที่หมูของธาตุพวก A (บอกธาตุพวก B ไมได) เชน 3Li (2 1), 
11Na (2 8 1) เปนธาตุหมู 1A เพราะธาตุท้ัง 2 ตางมีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับ 1 ซ่ึงเทากัน และธาตุหมูเดียวกัน
มีสมบัติคลายกัน 
  2.3 ธาตุพวก A มี 8 หมู 8 แถว หมูละ 1 แถว หมู 1A  2A อยูทางซาย หมู 3A ถึง 8A อยูทางขวา 
ของตารางธาตุ สวนธาตุพวก B มี 8 หมู 10 แถว หมูละ 1 แถว เวนหมู 8B มี 3 แถว 
  2.4 การเรียกช่ือหมูของธาตุพวก A บางหมู เชน  
 หมู 1A เรียกวา โลหะแอลคาไล มี 6 ธาตุ คือ Li, Na, K, Rb, Cs, Fr  
 หมู 2A เรียกวา โลหะแอลคาไลนเอิรท มี 6 ธาตุ คือ Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra  
 หมู 7A เรียกวา ธาตุแฮโลเจน มี 5 ธาตุ คือ F, Cl, Br, I, At    
 หมู 8A เรียกวา แกสเฉื่อย (Inert gas) หรือแกสมีตระกูล (Noble gas) หรือแกสหายาก (Rare 
gas) มี 6 ธาตุ คือ He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn  สําหรับธาตุพวก B ไมมีช่ือเรียกหมูโดยเฉพาะ    
 3. การจัดธาตุเปนคาบ (แนวนอน) 
  3.1 ธาตุในคาบเดียวกันจะมีจํานวนระดับพลังงานเทากัน 
  3.2 จํานวนระดับพลังงานใชบอกเลขที่คาบไดท้ังธาตุพวก A และ B เชน 20Ca (2 8 8 2), 29Cu (2 
8 18 1), 35Br (2 8 18 7) ตางมี 4 ระดับพลังงาน จึงเปนธาตุในคาบที่ 4 
  3.3 ธาตุในตารางธาตุมี 7 คาบ คาบท่ี 1 มี 2 ธาตุ H He คาบท่ี 2 และคาบที่ 3 มีคาบละ              
8 ธาตุ เปนธาตุพวก A   คาบท่ี 4 และคาบที่ 5 มีคาบละ 18 ธาตุ เปนธาตุพวก A  8 ธาตุ ธาตุพวก B  10 ธาตุ 
คาบท่ี 6 มี 32 ธาตุ เปนธาตุพวก A  8 ธาตุพวก B  24 ธาตุ สวนธาตุในคาบที่ 7 มีมากกวา 24 ธาตุ   
  3.4 ธาตุในคาบเดียวกันมีสมบัติคลายกัน เฉพาะธาตุพวก B 
 4. ธาตุ 2 แถวลาง แถวแรกมเีลขอะตอมตั้งแต 58-71 และแถวสองมีเลขอะตอมตั้งแต 90-103 เรียก
รวมกันวา Inner Transition element เปนธาตุกัมมันตรังสหีมด   
 การเรียกชื่อธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต 100 ข้ึนไป สําหรับธาตุท่ีพบใหมยังไมมีช่ือเรียกแบบสากล ให
เรียกช่ือตาม IUPAC ตามเลขอะตอมของธาตุ โดยอานช่ือเลขแตละตัวดวยภาษาลาติน และลงทายช่ือธาตุน้ันเปน 
_ium เชน ธาตุท่ีมีเลขอะตอม 112 ช่ือ Ununbium สัญลักษณ Uub 
 จํานวนนับในภาษาลาตินเปนดังน้ี nil (0), un (1), bi (2), tri (3), quad (4), pent (5), hex (6), sept (7), 
oct (8) และ enn (9) 
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6. สมบัติของธาตุตามหมูและตามคาบ  
 สมบัติของธาตุ 
 1. สมบัติทางกายภาพ จุดหลอมเหลว (mp) จุดเดือด (bp) ความหนาแนน IE  EN  EA  ความเปนโลหะ 
ความเปนอโลหะ ขนาดอะตอม 
 2. สมบัติทางเคมี ปฏิกิริยาทางเคมีของธาตุ 
 
  ขนาดอะตอมของธาตุ      เปนทรงกลม ขนาดวัดดวยความยาวรัศมีอะตอม ขนาดอะตอมเปลี่ยนตาม  
รัศมีอะตอมของธาตุ รัศมีอะตอมวัดไดหลายแบบ เชน รัศมีโคเวเลนต รัศมีแวนเดอรวาลส รัศมีโลหะ และการวัด
แบบรัศมีโคเวเลนตมีคาใกลเคียงกับรัศมีอะตอมของธาตุมากท่ีสุด จึงนิยมวัดแบบรัศมีโคเวเลนต หมูเดียวกัน 
ขนาดอะตอมเปลี่ยนตามจํานวนระดับพลังงาน และคาบเดยีวกัน ขนาดอะตอมแปรผกผันกบัจํานวนโปรตอน 
หรือเลขอะตอม  
 
  ขนาดไอออนของธาตุ      มีรูปรางทรงกลม ธาตุชนิดเดียวกัน ไอออนบวก < อะตอม < ไอออนลบ   
ไอออนบวกยิ่งมีประจุมากขนาดย่ิงเล็ก ไอออนลบมีประจุมากขนาดย่ิงใหญ เชน Cl2+ < Cl+ < Cl < Cl-< Cl2-

หมูเดียวกัน ขนาดไอออนเปลี่ยนตามจํานวนระดับพลังงาน เชน ไอออนหมู 1A Li+ < Na+ < K+ คาบเดียวกัน 
ขนาดไอออนบวกหรือขนาดไอออนลบ แปรผกผันกับจํานวนโปรตอนหรือเลขอะตอม คาบเดียวกันไอออนลบ ใหญ
กวาไอออนบวก 
 

ขนาดอะตอมหรือขนาดไอออนของธาตุตามหมู

ขนาดอะตอมของธาตุตามคาบ

ขนาดไอออนของธาตุตามคาบ

ไอออนบวก ไอออนลบ

1+ 1-2+ 3+ 4+ 2- 3-

   
  พลังงานไอออไนเซชัน     ยอ IE คือ พลังงานปริมาณนอยสุดท่ีทําใหอิเล็กตรอนหลดุออกจากอะตอม  
ในสถานะแกส ถาหลุดตัวแรกเรียกพลังงานไอออไนเซชันลําดับท่ีหนึ่ง (IE1) พลังงานท่ีทําใหอิเล็กตรอนในลําดับ
ตอๆ มาหลุดเปนคา IE2 , IE3 , ... ตามลําดับ เชน  
 B(g)  B+(g) + e-  IE1 = 807 kJ/mol 
 B+(g)  B2+(g) + e-  IE2 = 2433 kJ/mol 
 จะพบวาธาตุเดียวกัน IE1 < IE2 < IE3 < ... < IEn  คา IE ลําดับถัดกันท่ีเพ่ิมอยางรวดเร็วบอกถึง
โครงสรางระดับพลังงานท่ีเปนช้ัน 
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กราฟแสดงความแตกตางของพลังงานไอออไนเซชันในระดับพลังงานตางๆ  

 ปจจัยท่ีมีผลตอคา IE1 ของธาตุ 
 1. ประเภทธาตุ อะตอมท่ีมีจํานวนระดับพลังงานใกลเคียงกัน ธาตุอโลหะมีคา IE1 สูงกวาโลหะ เชน             
17Cl (2 8 7) มีคา IE1 = 1251 KJ ⋅ mol-1 ซ่ึงเปนอโลหะสูงกวา 11Na (2 8 1) IE1 = 495.8 KJ ⋅ mol-1       
ซ่ึงเปนโลหะ 
 2. จํานวนระดับพลังงาน ถาเปนธาตุหมูเดียวกันจะไดวา IE1 ของธาตุแปรผกผันกับจํานวนระดับพลังงาน 
 3. จํานวนโปรตอน (ประจุบวก) ในนิวเคลียส ถาเปนธาตุคาบเดียวกัน (มีจํานวนระดับพลังงานเทากัน) ได
วา IE1 ของธาตุเปลี่ยนตามจํานวนโปรตอนหรือเลขอะตอม  
ตัวอยางที่ 3 ก. จงเขียนสมการแสดงคา IE4 ของ Al 
 ข. ถาธาตุ y เปนโลหะใชพลังงานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะตางๆ ดังน้ี 
  (1) y(s)  y(g) 
  (2) y(s)  y+(g) + e- 
  (3) y(g)  y+(g) + e- 
  (4) y(g)  y2+(g) + 2e- 
 คา IE2 ของธาตุ y หาไดจากความสัมพันธของสมการเคมีใด  
วิธีทํา ก. สมการแสดงคา IE4 ของ Al คือ Al3+(g)  Al4+(g) + e- 
 ข. สมการแสดงคา IE2 จากการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 
 (4) - (3) ; y(g) - y(g)  (y2+(g) + 2e-) – (y+(g) + e-) 
    y+(g)  y2+(g) + e-  
 อิเล็กโทรเนกาติวิตี เขียนยอวา EN คือ ความสามารถของอะตอมของธาตุในการดึงดูดอิเล็กตรอนของ  
อะตอมของธาตุอื่นขณะสรางพันธะเคมี คา EN ของธาตุไมมีหนวย และเปนคาเปรียบเทียบโลหะมี EN ต่ํา ท่ี
ต่ําสุด คือ Fr (0.70) และ  อโลหะมี EN สูง ท่ีสูงสุด คือ F (4.0)  
 สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน เขียนยอวา EA คือ พลังงานท่ีเปลี่ยนไปเมื่ออะตอมของธาตุในสถานะแกสได  
รับอิเล็กตรอน 1 อนุภาค พลังงานนี้มักจะอยูในรูปคายพลังงาน แตก็มีธาตุบางชนิดจะอยูในรูปดูดพลังงาน เชน 
 F(g) + e-  F-(g) ; EA  =  -328 kJ/mol 
 
 โดยทั่วไปจะพบวา IE1  ∝  EN  ∝  EA 



วิทยาศาสตร เคมี (106)__________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 
2008 

แบบทดสอบ 
 
1. ในตารางธาตุสมบัติของธาตุจะสัมพันธกันอยางไร เมื่อพิจารณาตามหมูจากบนลงลาง 
 1) จํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนเพิ่มขึน้    
 *2) จํานวนระดับพลังงานเพ่ิมขึ้น 
 3) ขนาดอะตอมเล็กลง เพราะจํานวนประจุเพ่ิมขึ้น   
 4) พลังงานไอออไนเซชันลําดับท่ี 1 เพ่ิมขึ้น  
2. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับสมบัติของธาตุในคาบเดียวกัน 
 *1) มีจํานวนระดับพลังงานลดลง 
 2) มีจํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น เมื่อมวลอะตอมเพิ่มขึ้น 
 3) สารละลายของสารประกอบออกไซดมีความเปนกรดมากข้ึนจากซายไปขวา   
 4) พลังงานไอออไนเซชันลําดับท่ี 1 เพ่ิมขึ้นเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น  
3. กําหนดคาพลังงานไอออไนเซชัน (eV) (IE1 IE2 IE3 ...) ของธาตุ A X Y Z และ M 

ธาตุ IE1 IE2 IE3 IE4 IE5 IE6 IE7 IE8 IE9 
A 5 76 122       
X 11 24 48 65 392 490    
Y 14 35 54 77 113 138 740 870  
Z 17 36 63 87 114 157 185 954 1100 
M 13 24 40 54 69 99 115 353 406 

 ขอใดถกู 
 *1) ขนาดของอะตอม X > Y > Z 
 2) สูตรเคมีของสารประกอบที่เกิดจาก A กับ X คือ AX3 
 3) A และ X เปนธาตุโลหะสวน Y และ Z เปนธาตุอโลหะ 
 4) ธาตุ 2 ธาตุใดๆ ในตารางรวมกันไดสารประกอบโคเวเลนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 __________________________ วิทยาศาสตร เคมี (107) 
2008 

7. สรุปสมบัติตางๆ ของธาตุในตารางธาต ุ  
 สมบัติตางๆ ของธาตุตามหมู และตามคาบในตารางธาตุมีความสัมพันธกันพอท่ีจะสรุปเปนตารางและ
แผนภาพ เพ่ือแสดงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงได ดังน้ี  
 แนวโนมสมบัติตางๆ ของธาตใุนหมูเดียวกัน  

ตารางแนวโนมสมบัติตางๆ ของธาตุในคาบเดียวกนั  
สมบัติของธาตุ สมบัติของธาตุตามแนวโนมในคาบ 

เลขอะตอม นอย  มาก 
รัศมีอะตอม มาก  นอย 
ขนาดอะตอม ใหญ  เล็ก 

ขนาดไอออน โลหะ ใหญ  เล็ก (ไอออนบวก) 
อโลหะ ใหญ  เล็ก (ไอออนลบ) 

ความเปนโลหะ มาก  นอย 
ความเปนอโลหะ นอย  มาก 

จุดหลอมเหลวและจุดเดือด โลหะ ต่ํา  สูง 
อโลหะ สูง  ต่ํา (สวนมาก) 

พลังงานไอออไนเซชันลําดับท่ี 1 นอย  มาก 
อิเล็กโทรเนกาติวติ ี นอย  มาก 

 
หมายเหต ุ แนวโนมของสมบัติบางอยางไมรวมธาตุหมู 8A 
 

มาก

เลขอะตอม
รัศมีอะตอม
ความหนาแนน
ขนาดไอออน
ความเปนโลหะ
mp และ bp (อโลหะ)

พลังงานไอออไนเซชันลําดับที่ 1
อิเล็กโทรเนกาติวิตี
ความเปนอโลหะ
mp และ bp (โลหะ)

นอย

มากนอย
ธาตุในหมูเดียวกัน

  
 แนวโนม mp และ bp โลหะและอโลหะตางกันจากแรงยึดเหนี่ยวท่ีตางกัน 
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แบบทดสอบ 
 
1. ขอความใดไมถูกตองเก่ียวกับสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
 *1) ความเปนโลหะของธาตุลดลงจากบนลงลางในหมูเดียวกัน 
 2) ความเปนโลหะของธาตุจะลดลงจากซายไปขวาในคาบเดียวกัน  
 3) คาอิเล็กโทรเนกาติวิตีจะเพ่ิมขึ้นจากซายไปขวาในคาบเดียวกัน 
 4) ขนาดของอะตอมจะลดลงจากซายไปขวาในคาบเดียวกัน  
2. พิจารณาขอความตอไปนี ้
  ก.  ธาตุโลหะจะมีพลังงานไอออไนเซชันลําดับท่ี 1 ต่ํากวาธาตุอโลหะ 
  ข.  จํานวนคาพลังงานไอออไนเซชันของธาตุเทากับเลขอะตอมของธาตุน้ัน 
  ค.  โพแทสเซียมมีคาพลังงานไอออไนเซชันลําดับท่ี 1 สูง เพราะเปนธาตุโลหะ 
 ขอใดถกูตอง 
 *1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค. 3) ก. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
3. สมบัติของหมูธาตุตางๆ ขอใดถกูตอง 
 

 หมูธาตุ สมบัติ 
*1)  แฮโลเจน  มีธาตุท่ีมีอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงกวาธาตุอื่น 
2) โลหะแอลคาไล  ธาตุในหมูน้ีมีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับสอง 
3) โลหะแอลคาไลนเอิรท  มีธาตุท่ีมีขนาดใหญกวาธาตุอื่น 
4) แกสมีตระกูล  ธาตุในหมูน้ีเกิดสารประกอบโคเวเลนตนอยมาก    

 สวนใหญเกิดไอออน เวเลนซอิเลก็ตรอนเทากับหนึ่ง    
4. ธาตุ A, B และ C มีจํานวนโปรตอน 7, 12 และ 15 ตามลําดับ การเปรียบเทียบสมบัติของธาตุ A, B และ C 

ขอใดถกูตอง 
 1) ขนาดอะตอม B > A > C 2) จุดเดือด A > C > B 
 *3) คา EN  A > C > B   4) คา IE  A > B > C 
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8. เลขออกซิเดชัน  
 เลขออกซิเดชัน (Oxidation Number) ยอวา ON คือ ตัวเลขท่ีใชติดตามจํานวนอิเล็กตรอนท่ีใชในการ
เกิดพันธะของอะตอมของธาต ุ
 สรุปสาระสําคัญของเลขออกซิเดชัน (ON) ธาตุอิสระมีเลขออกซิเดชันเปนศูนย เลขออกซิเดชันคิดตอ           
1 อะตอมของธาตุเปนตัวเลขท่ีมีเครื่องหมายบวก หรือลบ หรือศนูย ไอออนของธาตุ ประจุของไอออน =        

เลขออกซิเดชัน เชน Mg2+ มี ON = +2  H ในสารประกอบมเีลขออกซิเดชัน +1 เชน 
+1

OH2  

+1
42SOH  ยกเวน          

ไฮไดรดของโลหะ H มี ON = -1 เชน 
-1

NaH  O ในสารประกอบม ี ON = -2 เชน 
-2

3NaHCO  
-2

6126 OHC         

ยกเวนออกไซดบางชนิด เชน เปอรออกไซด O มี ON = -1 เชน -1
22ONa  

-1
2BaO  

-1
22OH  ซุปเปอรออกไซด       

O มี ON = 2
1-  เชน 2

2NaO
1-

 ON ของธาตุหมู 1 และหมู 2 ในสารประกอบจะมีคาเปน +1 และ +2 ตามลําดับ 

เชน 
+1
KCl

+2
BaS  

 การหาเลขออกซิเดชันของธาตุ 
 สารประกอบ ผลบวกของเลขออกซิเดชันของธาตุทุกอะตอมในสารประกอบ = 0 
 ไอออน ผลบวกของเลขออกซิเดชันของธาตุทุกอะตอมในไอออน = ประจุไอออน   
ตัวอยางที่ 4 จงหาเลขออกซิเดชันของธาตุท่ีพิมพตัวหนาในสารตอไปนี ้
 1. CaMg(SiO3)2 
  (+2) + (+2) + (x + (-2 × 3)) × 2 = 0 
   ∴  x = +4 
 2. Al(H2O)2

-
4(OH)  

   x + (0 × 2) + (-1 × 4) = -1 
   ∴  x = +3 
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แบบทดสอบ 
 
1. เลขออกซิเดชันของโลหะแทรนซิชันในสารประกอบตอไปนี้ 
 [Cr(NH3)4SO4]Cl    Fe(H2O)5(OH)Cl2  และ  K2[PtCl4]  เปนดังขอใดตามลําดับ 
 1) 2  2  3 2) 2  3  2 *3) 3  3  2 4) 3  3  3  
2. ขอใดเรียงลําดับเลขออกซิเดชันของโลหะแทรนซิชันในสารประกอบจากมากไปนอยไดถูกตอง 
 1) [Co(NH3)4Cl2]Cl K2Cr2O7 Na2[Ni(CN)4] 
 2) K3[Fe(CN)6] Na[Au(CN)2] [Co(NH3)4Cl2]Cl 
 3) Na[Au(CN)2] K2Cr2O7 K3[Fe(CN)6] 
 *4) [Co(NH3)4Cl2]Cl K2[Ni(CN)4] Na[Au(CN)2]   
3. กําหนดสูตรเคมตีอไปนี้  CaF2 ⋅ 3Ca3(PO4)2, Sb2S3 ⋅ 3H2O, Na2ZrSiO5  ถาเลขออกซิเดชันของ Si = +4                     
 พิจารณาเลขออกซิเดชันในขอตอไปนี้ 
  ก. เลขออกซิเดชันของ P สูงกวา +3 และของ Sb ต่ํากวา +5 
  ข. เลขออกซิเดชันของ Sb สูงกวา +2 และของ Zr ต่ํากวา +1 
  ค. เลขออกซิเดชันของ Zr สูงกวา +1 และของ P เทากับ +5 
  ง. เลขออกซิเดชันของ Zr เทากับ 0 และของ Sb สูงกวา +3 
 ขอใดผิด 
 1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. *3) ข. และ ง. 4) ค. และ ง.  
4. ผลรวมของเลขออกซิเดชันของอะตอมกลางในขอใดท่ีมีคารวมกันนอยท่ีสุด 
 1) K4[Fe(CN)6]   K3[Fe(CN)6]   [Ag(NH3)2]Cl 
 *2) [Ag(NH3)2]Cl   K2[Ni(CN)4]   [Cr(H2O)6]SO4 
 3) [Fe(H2O)6]SO4   [Ag(NH3)2]Cl   K2Cr2O7 
 4) K3[Fe(CN)6]  K2[Ni(CN)4]   K4[Fe(CN)6] 
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พันธะเคมี 
 
1. แรงยึดเหนี่ยวทางเคม ี
 แรงยึดเหนี่ยวทางเคมี เปนแรงดึงดูดระหวางอะตอมในสาร มี 2 ประเภท คือ 
 1. แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล ไดแก พันธะโคเวเลนต พันธะไอออนิก และพันธะโลหะ 
 2. แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล ไดแก แรงแวนเดอรวาลส มแีรงลอนดอนและแรงดงึดูดระหวางขั้ว 
พันธะไฮโดรเจน 
 
 
    พลังงานท่ีเก่ียวของกับการเกิดพันธะขึ้นกับระยะหางระหวางอะตอม 
 
 
2. พันธะเคมี  
 พันธะเคม ีคือ แรงดึงดูดระหวางอะตอมของธาตุภายในโมเลกุลหรือไอออน  
 2.1 พันธะไอออนิก คือ แรงยึดเหนีย่วท่ีเกิดในสาร โดยที่อะตอมของธาตุท่ีมีคาพลังงานไอออไนเซชันต่ํา
ใหเวเลนซอเิล็กตรอนแกอะตอมของธาตุท่ีมีคาพลังงานไอออไนเซชันสูง กลายเปนไอออนที่ประจุบวกและประจุลบ 
เมื่อไอออนทั้ง 2 เขามาอยูใกลกัน จะเกิดแรงดงึดูดทางไฟฟาท่ีแข็งแรงระหวางประจุไฟฟาตรงขามเหลาน้ัน ทําให
ไอออนทั้ง 2 ยึดเหนี่ยวกัน การใหและรับเวเลนซอิเล็กตรอนทําใหมีอิเล็กตรอนบรรจุเต็มขั้น 
 

Na Cl ][Na+ [ Cl ]-+
2 8 1 2 8 7 2 8 2 8 8

1622 3s 2p 2s 1s 52622 3p3s 2p 2s 1s 622 2p2s1s 62622 3p 3s 2p 2s1s   
 สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับพันธะไอออนิก 
 1. พันธะไอออนิก เกิดระหวาง 
  1. ธาตุท่ีมี IE1 ต่ํา   กับ   ธาตุท่ีมี IE1 สูง 
   (EN ต่ํา) (EN สูง) 
  2. โลหะ กับ อโลหะ เชน Ca (โลหะ) กับ O (อโลหะ) เกิดพันธะไอออนิก 
  3. กลุมอโลหะ กับ อโลหะ เชน NH4Cl +

4(NH  และ -2
4SO  มีพันธะภายในเปนพันธะโคเวเลนต) 

 2. สารประกอบไอออนิกไมมีสูตรโมเลกุลมีแตสูตรเอมพิริคัล 
 3. สารประกอบไอออนิกมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง 
 

r(A...B)
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 4. เปนผลึกของแข็ง ประกอบดวย ไอออนบวกและไอออนลบ ไมเคลื่อนท่ี ไมนําไฟฟา เมื่อหลอมเหลว 
หรือละลายน้ําแลวจะแตกตัวเปนไอออนเคลื่อนท่ีได นําไฟฟา เปนสารอิเล็กโทรไลต  
 5. สารประกอบไอออนิกท่ีเกิดจากกลุมอโลหะกับอโลหะ เชน -ClNH4

+ , -2
324 CO)(PH +  

 2.2 พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก 
 การเกิดสารประกอบไอออนิก NaCl และพลังงานเปลี่ยนแปลงไปเปนขั้นๆ ดังแผนภาพนี้ 

Na (s) + (g)Cl2
1

2

o
fH∆ NaCl (s)

I ดูด o
sH∆

Na (g)

II ดูด

(g)Na+ +

IE

III ดูด

Cl (g)

D 2
1

IV คาย

(g)Cl-
EA

uV ค
าย

 
หมายเหตุ  
 ∆Hs = พลังงานการระเหิด D = พลังงานพันธะ 
 IE = พลังงานไอออไนเซชัน EA = พลังงานสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 
 u = พลังงานโครงผลึกหรือพลังงานแลตทิซ ∆Hf = พลังงานการเกิดสารประกอบไอออนิก  
 การเกิดสารประกอบไอออนิกจากโลหะกับอโลหะทําปฏิกิริยาเคมีกันจะเปนแบบดูดหรอืคายความรอนขึ้นอยู
กับพลังงานดูดเขาไปท้ังหมดในขัน้ท่ี I, II และ III รวมกัน เปรยีบเทียบกับพลังงานท่ีคายออกทั้งหมดในขั้นท่ี IV 
และ V ถามากกวาจะเปนดูดพลังงาน แตถานอยกวาจะเปนแบบคายพลังงาน โดยทั่วไปสารประกอบไอออนิก
ของธาตุหมู 7A เปนแบบคายพลังงาน และพลังงานการเกิดสารประกอบไอออนิกน้ี = ผลตางระหวางพลังงานท่ี
ดูดเขาไปท้ังหมดกับพลังงานท่ีคายออก   
 การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิก 
 สารประกอบไอออนิกซ่ึงเปนผลึกละลายน้ํา โมเลกุลน้ําจะหันขั้วบวก (ไฮโดรเจน) และขัว้ลบ (ออกซิเจน) 
เขายึดกับไอออนลบ และไอออนบวกที่ผิวของผลึกน้ี ถาแรงดึงดดูระหวางโมเลกุลของน้ํากับไอออนในผลึกมากกวา
แรงดึงดูดระหวางไอออนบวกและไอออนลบในผลึก สารประกอบไอออนิกน้ีจะละลายน้ําได แตถานอยกวาก็จะไม
ละลายน้ํา เมื่อละลายน้ําจะแตกเปนไอออนหลุดออกจากผลึกในรูปแกส และไอออนบวกและลบแตละไอออนจะถูก
ลอมรอบเกดิ ไฮเดรชัน การเปลี่ยนแปลงแตละขั้นตอนจะมีพลังงานเปลี่ยนแปลงไปควบคูกันไปดวย ดังเชน 
สารประกอบไอออนิก NaCl ละลายน้ํา ดังน้ี 

 ข้ันที่ 1  NaCl(s) 1E (ดูด)
  Na+(g)  +  Cl-(g)  

 ข้ันที่ 2  Na+(g)  +  Cl-(g) 2E (คาย)
OH2

 Na+(aq)  +  Cl-(aq) 
 
 รวม NaCl(s) OH2

solnH∆
   Na+(aq)  +  Cl-(aq) 
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 หมายเหต ุ
 1. E1 = พลังงานท่ีดูดเขาไปเพ่ือแตก NaCl 1 mol ออกเปน Na+(g) + Cl-(g) ซ่ึงมีคาเทากับพลังงาน
แลตทิซของ NaCl 
  E2 = พลังงานคายออกมาเกิดจากไอออนแกส เชน Na+(g) Cl-(g) ถูกนํ้าลอมรอบ 
  ∆Hsoln = พลังงานการละลาย (kJ/mol)  
 2. ถา   E1 > E2   เปนการละลายดูดความรอน และถา   E1 < E2   เปนการละลายแบบคายความรอน   
 3. ถา E1 สูงมากๆ หรือ E1 สูงกวา E2 มากๆ สารประกอบไอออนกินั้นจะไมละลายน้ํา   
 สภาพละลายไดของสาร คือ ความสามารถของสารที่จะละลายในสารอื่นจนเปนสารละลายอิ่มตัว สภาพ
การละลายไดสวนใหญหมายถึงการละลายของสารในน้ํา  
 การละลายน้ําของสารประกอบไอออนิกบางชนิดที่ควรทราบ 
 1. สารประกอบไอออนิกของธาตุหมู 1A (ยกเวน Li3PO4 ไมละลาย) 

+
4NH , -

3NO  และ CH3COO- 
สวนมากละลายน้ําได เชน NaCl, KNO3, NH4Cl (CH3COO)2Ba 
 2. สารประกอบไอออนิกของธาตุหมู 2A ท่ีเกิดจากไอออนลบที่มีประจุ –1 สวนมากละลายน้ําได เชน 
CaCl2, Mg(NO3)2 และถาเกิดจากไอออนลบที่มีประจุ –2 และ –3 สวนมากไมละลายน้ํา เชน CaCO3, BaSO4,       
Ca(PO4)2 ยกเวน MgSO4 ละลายน้ําได 
 3. สารประกอบไอออนิกท่ีเกิดจาก  
 ไอออนบวก ไอออนลบ 
 +2

2Hg  Pb2+ Ag+ + ธาตุหมู 7A   ไมละลายน้ํา เชน Hg2Cl2, PbI2, AgCl 
 (Cl- Br- I-) แต AgF, PbF2, Hg2F2 ละลายน้ําได 
 ยกเวน F- 
 
 สมการไอออนิก คือ สมการเคมีของปฏิกิริยาหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสารอยางนอย 1 ชนิดเปนไอออน
รวมอยูดวย เขียนเฉพาะสารที่เกิดปฏิกิริยาเคมีเทาน้ัน เชน 
 Zn(s) + 2H+(aq)  Zn2+(aq) + H2(g) 
 H3O+(aq) + (aq)HCO3

-   2H2O(l) + CO2(g) 
 
 หลักการเขียนสมการไอออนิก เขียนเฉพาะสารที่เกิดปฏิกิริยาเคมีเทาน้ัน สารบางชนิดไมตองเขียนแตกเปน
ไอออน เชน ออกไซด แกส ธาตุ สารอินทรีย สารท่ีไมละลายน้ํา เมื่อเขียนสมการตองดุลสมการดวย คือ ดุลท้ัง
จํานวนอะตอมของแตละธาตุทางซายและขวาเทากัน และดุลประจุรวมซายและขวาเทากันดวย 
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ตัวอยางที่ 1 จงเขียนสมการไอออนิกจากการเปลี่ยนแปลงตอไปนี ้
 ก. KNO3 ละลายน้ํา 
 ข. BaCl2(aq) + K2SO4(aq)    BaSO4(s) + 2KCl(aq) 
 ค. 2Na(s) + 2H2O(l)    2NaOH(aq) + H2(g)   
วิธีทํา ก. KNO3(s)  

OH2   K+(aq) + (aq)NO3
-  

 ข. (Ba2+(aq) + 2Cl-(aq)) + (2K+(aq) + )(aq)SO2
4
-   BaSO4(s) + (2K+(aq) + 2Cl-(aq)) 

   Ba2+(aq) + (aq)SO2
4
-   BaSO4(s) 

 ค. 2Na(s) + 2H2O(l)    2Na+(aq) + 2OH-(aq) + H2(g) 
 

แบบทดสอบ 
 
1. พิจารณาขอความตอไปนี ้
 ก. สารประกอบไอออนิกนําไฟฟาได แตสารประกอบโคเวเลนตไมนําไฟฟา 
 ข. ธาตุหมู 1 และหมู 2 ทุกธาตุตางทําปฏิกิริยากับธาตุอโลหะเกิดสารประกอบไอออนิก 
 ค. พันธะไอออนิกเปนพันธะเคมีท่ีเกิดจากแรงดึงดูดทางไฟฟาระหวางไอออนบวกกับไอออนลบ 
 ขอใดถกูตอง 
 1) ข. และ ค. 2) ก. และ ค.  3) ก., ข. และ ค. *4) ค.  
2. ถา xy เปนสารประกอบไอออนิกท่ีมีแผนผังแสดงขั้นตอนการเกิด ดังน้ี  

x(g) (g)x+

(g)y-

x(s) (g)y2
1

2 xy(s)

(1)
(5)

(3)

+

y(g) (4) +

(6)
(2)

   
 การเปลี่ยนแปลงพลังงานในขั้นตอนใดเปนการคายและดูดพลังงานตามลําดับ 
 

 คายพลังงาน ดูดพลังงาน 
1) (2) (1) 

*2) (4) (3) 
3) (5) (4) 
4) (1)  (2) (6) 
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3. สารไอออนิกในขอใดท่ีละลายน้ําไดทุกสาร 
 1) KNO3   ZnSO4   Ca3(PO4)2 *2) Li2CO3   (NH4)2SO4   NaCN  
 3) NH4Cl   H2CO3   NaOH 4) AgI   Mg(NO3)2   CuSO4   
4. การผสมสารละลายในขอใดมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น และสามารถเขียนสมการไอออนิกสุทธิไดท้ังคู 
 

 สารละลายผสม I สารละลายผสม II 
1)  NaCl กับ AgNO3  KI กับ Na2CO3 
2)  Ca(OH)2 กับ Pb(NO3)2  Li2SO4 กับ MgCl2 
3)  BaCl2 กับ Na2SO4  NH4CN กับ Na2HPO4 

*4)  AgNO3 กับ KBr  Mg กับ HCl 
 
5. กําหนดให 
   ก. พลังงานการเกิด CaCl2 และ CaBr2 มีคาดังน้ี 
    Ca(s) + Cl2(g) → CaCl2(s) ∆ Hf = -800  kJ/mol 
    Ca(s) + Br2(g) → CaBr2(s) ∆ Hf = -650  kJ/mol 
  ข. คาสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (EA) ของ Cl และ Br และคาพลังงานการแตกตัว (D) ของแกส Cl2 

และ Br2 มีคาดังตาราง  
Cl Br 

EA = -350 kJ/mol EA = -300 kJ/mol  
D ของ Cl2(g) = 250 kJ/mol D ของ Br2(g) = 200 kJ/mol   

 ถาพลังงานแลตทิซของ CaCl2 และ CaBr2 = X และ Y kJ/mol ตามลําดับ การเปรียบเทียบคาตัวเลข   
(ไมคิดเครื่องหมาย) พลังงานแลตทิซขอใดถูกตอง 

 *1) X > Y    2) Y > X 
 3) X = 1.4 Y   4) เปรียบเทียบไมไดเพราะขอมูลไมเพียงพอ 
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 2.3 พันธะโคเวเลนต 
  พันธะโคเวเลนต คือ แรงดึงดูดระหวางอะตอมคูหนึ่งท่ีใชอิเล็กตรอนรวมกัน  

HCl+
1 2 8 7

ClH
 

 สูตรของสารโคเวเลนตมี 
 

สาร สูตรแบบจุด สูตรแบบเสน สูตรแบบลิวอิส 

H2O OH H  H O H OH H  
CO2 O C O  O C O O C O  
N2 N N  N N N N   

 พันธะโคเวเลนต มี พันธะเดี่ยวเปนพันธะที่เกิดจากใชอิเล็กตรอนรวมกัน 1 คู และถาเปน 2 คู และ 3 คู 
เรียกวา พันธะคูและพันธะสาม ตามลําดับ 
 กฎออกเตต คือ กฎท่ีวาดวยการจัดเวเลนซอิเล็กตรอนของอะตอมของธาตุหลังสรางพันธะมีการปรับตัวให
จัดอิเล็กตรอนแบบแกสเฉื่อย คือ เปน 8 ยกเวน H ปรับตัวหลังสรางพันธะเปน 2 แบบฮีเลียม ซ่ึงเปนสภาพที่
อะตอมเสถียรท่ีสุด 
 ขอยกเวนกฎออกเตต อะตอมของธาตุในสารบางชนิดหลังสรางพันธะมีเวเลนซอิเล็กตรอนปรับตัวไมเปน  
แบบแกสเฉื่อยแตก็เสถียร เชน  BeCl2 BeCl Cl  สารประกอบธาตุคูท่ีเกิดจากธาตุ Be, Al, B และ Hg 
กับธาตุหมู 7A ไมเปนไปตามกฎออกเตต เชน BCl3, AlI3 และ HgCl2 และออกไซดของไนโตรเจนบางชนิด เชน 
NO, N2O และ NO2 ไมเปนไปตามกฎออกเตต 
 สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับพันธะโคเวเลนต 
 1. พันธะโคเวเลนตเกิดกับ 
 
 (1) ธาตุท่ีมี IE1 สูง + ธาตุท่ีมี IE1 สูง เชน H2S  ClF 
   (EN) (EN)  
 
 (2) ธาตุอโลหะ หรือ ก่ึงโลหะ หรอื + ธาตุอโลหะ เชน SO2, NH3, SiCl4 และ AlCl3 
  โลหะบางชนิด 
 
 2. สารประกอบโคเวเลนตสวนมากมีจุดเดือด (bp) และจุดหลอมเหลว (mp) ต่ํา เชน HCl มี mp -114°C 
และ bp -85°C 
 
 
 
 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 __________________________ วิทยาศาสตร เคมี (117) 
2008 

 2.4 พันธะโคออดิเนตโคเวเลนต คือ พันธะโคเวเลนตชนิดหนึ่งท่ีเกิดจากคูอะตอมของธาตุท่ีมีการใช
อิเล็กตรอนรวมกัน โดยอิเล็กตรอนคูท่ีใชรวมกันนั้นมาจากอะตอมของธาตุใดธาตุหนึ่งเทาน้ัน เชน  

  +
4NH  

H

H
H HN

+

 เขียนเปนสูตรแบบเสน 
H

H
H HN

+

 

 2.5 เรโซแนนซ คือ ปรากฏการณอยางหนึ่งท่ีเกิดกับสารบางชนิดท่ีไมสามารถจะเขียนสูตรโครงสราง
แทนไดดวยสูตรใดสูตรหนึ่งตามสมบัติเปนจริง เกิดกับสารโคเวเลนตบางชนิด  

O
S

2SO O
S

สูตรแบบจุด
O O
แบบ 1

S
O O
แบบ 2

 

 
  จากโครงสรางท่ีเขียนขึ้นนี้แสดงวา SO2 มีพันธะ S กับ O เปนพันธะ S O และ S O ความยาว
พันธะไมเทากัน แตจากการศึกษาพบวาความยาวพันธะระหวาง S กับ O ท้ัง 2 พันธะยาวเทากัน และเปนแบบ     
ก่ึงคูก่ึงเดี่ยว ยาวกวาพันธะคูแตสั้นกวาพันธะเดี่ยว แสดงวาสูตรโครงสรางท่ีเขียนขึ้นไมตามสมบัติเปนจริง 

เรียกวาเกิดเรโซแนนซ ตวัอยางสารอื่นท่ีเกิดเรโซแนนซ SO3, O3, 
-2

3CO , -
3NO  และ C6H6  

 2.6 ความยาวพันธะ คือ ระยะทางระหวางนิวเคลียสของอะตอมทั้ง 2 ของธาตุท่ีสรางพันธะ หนวยวัด 
pm หรือ A°  ตัวอยางชน C C 1.54 A° , C C 1.34 A° , C C 1.20 A° , C O 1.43 A°    
 ปจจัยที่มีผลตอความยาวพันธะ 
 1. ขนาดอะตอมหรือรัศมีอะตอม ถาเกิดพันธะแบบเดียวกัน ความยาวพันธะเปลี่ยนตามรัศมีอะตอม 
(ขนาดอะตอม) เชน 6C (2, 4), 7N (2, 5) และ 8O (2, 6) เปนธาตุในคาบเดียวกันขนาดเล็กลงจากซายไปขวา 
เมื่อเกิดพันธะเดี่ยวเหมือนกัน ความยาวพันธะ H C > H N > H O 
 2. ชนิดพันธะ ถาเปนธาตุชุดเดียวกันพบวา ความยาว พันธะเดี่ยว > พันธะคู > พันธะสาม 
  เชน C O > C O 
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 2.7 การอานชื่อสารประกอบไอออนิกและโคเวเลนต  
อานช่ือสารประกอบเคมีงายๆ

สารประกอบไอออนิก (โลหะและอโลหะ) สารประกอบโคเวเลนต (อโลหะ 2 ชนิด)

เกิดไอออนบวก
เพียงชนิดเดียว

เกิดไอออนบวก
มากกวาหนึ่งชนิด

ไอออนลบของ
ธาตุชนิดเดียว

ไอออนลบของ
กลุมอะตอมของธาตุ

โลหะ อโลหะ

ใชช่ือของธาตุ ใชช่ือธาตุวงเล็บ
ประจุดวยเลขโรมัน

ใชช่ือไอออนของกลุม
อะตอมของธาตุลงทาย
ดวย _ate หรือ _ite

ใชช่ือของธาตุ
แตลงทายดวย _ide

ใชช่ือ Prefix ตามดวย
ช่ือธาตุ ถามี 1 อะตอม
ไมตองใช Mono_

ใชช่ือ Prefix หนาช่ือธาตุ
และใหลงทายดวย _ide

อโลหะของธาตุที่ 1 อโลหะของธาตุที่ 2

 

 
หมายเหต ุ 1. Prefix หนาช่ือใชในการอานช่ือสารประกอบโคเวเลนต 1 Mono, 2 Di, 3 Tri, 4 Tetra, 5 Penta,   
6 Hexa, 7 Hepta, 8 Octa, 9 Nona และ 10 Deca 
 2. ไอออนลบของกลุมอะตอมของธาตุ เชน ในดางใชช่ือลงทายดวย _ide เชน OH- อานวา 
Hydroxide และในเกลือบางชนิด เชน CN- อานวา Cyanide 
 3. สารประกอบโคเวเลนตธาตุคูท่ี H เปนองคประกอบ นิยมช่ือแบบสากลนิยม เชน HCl อานวา 
Hydrogen chloride H2O Hydrogen oxide  
ตัวอยางที่ 2 จงอานช่ือสารประกอบและระบุประเภทของสารวาเปนไอออนิกหรือโคเวเลนต 
 1. K2O 2. AlCl3 3. CaSO4 4. MgS 5. CuSO3 
 6. NaH2PO4 7. SO3 8. PCl5 9. N2O5 10. H2O 
 

ขอ สูตรเคมี ประเภทสาร การอานชื่อ 
1. K2O ไอออนิก Potassium oxide 
2. AlCl3 โคเวเลนต Aluminium trichloride 
3. CaSO4 ไอออนิก Calcium sulfate 
4. MgS ไอออนิก Magnesium sulfide 
5. CuSO3 ไอออนิก Copper (II) sulfite 
6. NaH2PO4 ไอออนิก Sodium dihydrogen phosphate
7. SO3 โคเวเลนต Sulfur trioxide 
8. PCl5 โคเวเลนต Phosphorous pentachloride 
9. N2O3 โคเวเลนต Dinitrogen pentaoxide 
10. H2O โคเวเลนต Dihydrogen monooxide  
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แบบทดสอบ 
 
1. พิจารณาสารตอไปนี้ 
 H2S NH3 BF3 PBr5 HF 
 (I)  (II)  (III)  (IV)  (V) 
 ขอสรุปเกี่ยวกับสารเหลาน้ีขอใดถูกตอง 
 1) สาร (I), (II) และ (IV) เทาน้ัน เปนสารประกอบโคเวเลนต 
 2) สาร (II), (III), (IV) และ (V) เทาน้ัน เปนสารประกอบโคเวเลนต 
 3) สาร (I) และ (II) เทาน้ัน ท่ีอะตอมตางๆ มีเวเลนซอิเล็กตรอนเปนไปตามกฎออกเตต 
 *4)  สาร (III) และ (IV) เทาน้ัน ท่ีอะตอมตางๆ มเีวเลนซอิเล็กตรอนไมเปนไปตามกฎออกเตต  
2. a b c d e  เปนธาตุท่ีมีการจัดอิเล็กตรอน ดังน้ี 
 a = 2 8 4 b = 2 8 5 c = 2 8 6 d = 2 8 7 e = 2 3 
 ในขอใดตอไปนี้ท่ีทุกสารมีการจัดรวมตวัเปนไปตามกฎออกเตต 
 1) Hd   HF3   bF3   2) cF6   HF   CO2 
 *3) ad4   CO2   dF   4) +

4NH    eF3   bd3   
3. โมเลกุลของสารในขอใดตอไปนี้ท่ีมีอะตอมคูสรางพันธะตอกันเปนพันธะเดี่ยวท้ังหมด มีพันธะคู และมีพันธะ

สาม ตามลําดับ 
 1) CF2   PCl5   SO3   *2) PCl5   C2H4   HCN 
 3) SO3   HCN   BeCl2   4) HCN   BeCl   +

4NH   
 2.8 รูปรางของโมเลกุลโคเวเลนต 
  รูปรางโมเลกุลโคเวเลนตขึ้นอยูกับจํานวนพันธะและจํานวนคูเวเลนซอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง
ของธาตุในสารโคเวเลนตน้ัน 
  รูปรางโมเลกุลโคเวเลนต แบงเปน 2 พวกใหญ ดังน้ี 
 1. โมเลกุลโคเวเลนตที่อะตอมกลางมีจํานวนพันธะตางกัน แตอะตอมกลางไมมีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว
เหลือ 
 

เสนตรง สามเหลี่ยมแบนราบ พีระมิดคูฐานสามเหลี่ยม ทรงแปดหนาทรงส่ีหนา
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 2. โมเลกุลโคเวเลนตที่อะตอมกลางมีจํานวนพันธะตางกัน และมีจํานวนอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวเหลือ
แตกตางกัน 
 

อิเล็กตรอน 4 คู รอบอะตอมกลาง
Electron Pair Geometry = tetrahedral

ทรงส่ีหนา พีระมิดฐานสามเหล่ียม มุมงอ

4 พันธะ และ e- คูไมเหลือ 3 พันธะ และ e- เหลือ 1 คู 2 พันธะ และ e- เหลือ 2 คู  
 

พีระมิดคูฐานสามเหล่ียม ทรงส่ีหนาบิดเบ้ียว รูปที เสนตรง

อิเล็กตรอน 5 คู รอบอะตอมกลาง
Electron-Pair Geometry = trigonal bipyramid

5 พันธะ และ e- คูไมเหลือ 4 พันธะ และ e- เหลือ 1 คู 3 พันธะ และ e- เหลือ 2 คู 2 พันธะ และ e- เหลือ 3 คู  
 

อิเล็กตรอน 6 คู รอบอะตอมกลาง
Electron-Pair Geometry = octahedron

พีระมิดฐานส่ีเหลี่ยม ส่ีเหล่ียมแบนราบทรงแปดหนา

5 พันธะ และ e- เหลือ 1 คู 4 พันธะ และ e- เหลือ 2 คู6 พันธะ และ e- คูไมเหลือ
 

 
หมายเหต ุ  bond pair = อิเล็กตรอนคูรวมพันธะ 
 lone pair = อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว 
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 หลักการทํานายรูปรางโมเลกุลของสารโคเวเลนต 
 1. ตองทราบสูตรเคมีของสาร 
 2. เขียนสูตรโครงสรางแบบจุดหรือสูตรแบบลิวอิส 
 3. พิจารณาท่ีอะตอมกลางของธาตุมีการจัดเวเลนซอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว และจํานวนพันธะรอบอะตอม
กลางเขาแบบรูปรางโมเลกุลใดก็ทํานายรูปรางโมเลกุลเปนแบบนั้น (เวลานับคิดพันธะคู, พันธะสามเปนเหมือน 1 
พันธะเดี่ยว) 
 
ขอสังเกต นักเรียนตองจํา! รูปรางโมเลกุลแบบตางๆ วามีการจัดจํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวและจํานวน
พันธะรอบอะตอมกลางเปนอยางไร 
 
ตัวอยางที่ 3 จงทํานายรูปรางของสารโคเวเลนตตอไปนี ้
 ก. OCl2 ข. SiF4 ค. COCl2 ง. -

3NO  จ. H3O+ 

 กําหนดเลขอะตอม  O = 8,  Cl = 17,  Si = 14,  F = 9,  C = 6,  N = 7,  S = 16  
วิธีทํา  
ขอ สูตรเคมี สูตรแบบลิวอิส รูปรางโมเลกุล 

ก. OCl2 Cl O Cl  มุมงอ O
ClCl

 

ข. SiF4 F Si F
F

F

 
ทรงสี่หนา 

F
Si
F

F F  

ค. COCl2 Cl C Cl
O

 สามเหลี่ยมแบนราบ 
Cl

C
Cl

O

 

ง. -
3NO  

O N O






 -









O  
สามเหลี่ยมแบนราบ  

O
N

O






 -








O

 

จ. H3O+ H O H






 +









H  
พีระมิดฐานสามเหลี่ยม  

H
O H







 +









H
 

 
 2.9 มุมระหวางพันธะ คือ มุมท่ีเกิดขึ้นระหวางพันธะ 2 พันธะกระทํากัน มุมระหวางพันธะขึ้นอยูกับ
จํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนคูอิสระ จํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนคูรวมพันธะ และจํานวนพันธะรอบอะตอมกลาง 
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 การพิจารณามุมระหวางพันธะของสารโคเวเลนต 
 1. อะตอมกลางมีจํานวนอิเล็กตรอนคูอิสระเหลือไมเทากัน 
 
  มุมระหวางพันธะ เปนสัดสวนกลับจํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนคูอิสระรอบอะตอมกลาง 
 

N
HH

H
3NH

1

มุม 1 = 107°$

O
HH

2

มุม 2 = 105°$

มุมกวางกวา
 

 
 2. อะตอมกลางมีจํานวนพันธะไมเทากัน แตไมมีอิเล็กตรอนคูโดดเดีย่วเหลือ 
 
  มุมระหวางพันธะ เปนสัดสวนกลับจํานวนพันธะรอบอะตอมกลาง 
 

Be Cl
2BeCl

3

มุม 3 = 180°$

B
Cl

Cl

Cl
4

มุม 4 = 120°$ มุม 5 = 109.5°$

> >
Cl

3BCl

C
Cl

Cl

Cl
5

4CCl

Cl
 

 3. อะตอมกลางมีจํานวนพันธะเทากัน และไมมีอิเล็กตรอนคูอิสระเหลือ มุมระหวางพันธะเทากัน และม ี   
รูปรางโมเลกุลเหมือนกัน 
 

Be Cl
2BeCl

6

มุม 6 = 180°$ มุม 7 = 180°$

Cl C O
2CO

7
O

=
 

  
 4. อะตอมกลางมีจํานวนพันธะเทากัน และจํานวนอิเล็กตรอนคูอิสระเทากัน มีรูปรางโมเลกุลเหมอืนกัน   
จะพบวามุมระหวางพันธะไมเทากันเสมอ 
 

O
HH

8

มุม 8 = 105°$

S
HH

9

มุม 9 = 93.3°$

SH2OH2
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 2.10 สภาพข้ัวของโมเลกุลโคเวเลนต 
 พันธะมีข้ัว คือ พันธะที่เกิดจากอะตอมของธาตุท่ีมี EN ตางกัน อะตอมของธาตุท่ีมี EN สูงเปนข้ัวลบ (δ-) 

และอะตอมของธาตุท่ีมี EN ต่ําเปนขั้วบวก (δ+) H Cl
-δ+δ

 
 พันธะไมมีข้ัว คือ พันธะที่เกิดจากอะตอมของธาตุท่ีมี EN เทากัน เชน Cl  Cl   
ตัวอยางที่ 4 จงเขียนขั้วบนพันธะโคเวเลนตในสารท่ีมีสูตรโครงสรางตอไปนี ้ 

C

Cl
-δ

+δ
H

Cl

Cl

+δ -δ

+δ-δ+δ

-δ

 

 
 สภาพข้ัวของพันธะเคมี ใชบอกความเปนไอออนิกและความเปนโคเวเลนตได 
 

สภาพขั้วของพันธะเคมี ∝ ความเปนไอออนิก ∝ ∆EN 
 
 พันธะเคมท่ัีวไปมีความเปนไอออนิกและความเปนโคเวเลนตปนกนั กลาวคือถามีความเปนไอออนิกมากจะ
มีความเปนโคเวเลนตนอยคิดเปนรอยละ (%) พันธะเคมีใดท่ีมีความเปนไอออนิกกวา 50% ก็จัดวาเปนพันธะไอออนิก 
แตถานอยกวา 50% ก็จัดเปนพันธะโคเวเลนต   
ตัวอยางที่ 5 จงบอกแนวโนมความเปนไอออนกิและความเปนโคเวเลนตของพันธะของคลอไรดของธาตุหมู 1A  
วิธีทํา 
 

ความเปนไอออนกิเพ่ิมขึน้

Li Cl Na Cl K Cl Rb Cl Cs Cl Fr Cl
เพ่ิมขึน้,  สภาพขัว้เพิ่มขึน้EN∆

Fr
Cs
Rb
K
Na
Li

Cl

สเกล EN คราวๆ
มาก

ความเปนโคเวเลนตลดลง
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 โมเลกุลมีข้ัว คือ โมเลกุลท่ีมีรูปรางไมสมมาตร ผลรวมของขั้วของพันธะ (µ) หักลางกันไมหมด 
 

 

O
H

HOH2 HCN CH N

 
   µ ≠ 0 µ ≠ 0 
 
 โมเลกุลไมมีข้ัว คือ โมเลกุลท่ีมีรปูรางสมมาตร ผลรวมของขัว้ของพันธะ (µ) หักลางกันหมด 
 

 
CO2OC B

Cl
3BClO

Cl

Cl

 
   µ = 0  µ = 0 
 
 สรุปสภาพขั้วของโมเลกุลของโคเวเลนต 
 1. พันธะไมมีขั้วเกิดในโมเลกุลใด โมเลกุลก็มักจะเปนโมเลกุลไมมขีั้ว เชน Cl2, O2, P4 และ S8 แต O3   
มีขั้วเล็กนอย 
 2. พันธะมีขั้วเกิดในโมเลกุลใด โมเลกุลอาจจะเปนโมเลกุลมีข้ัว หรือเปนโมเลกุลไมมีข้ัวก็ได ขึ้นกับรูปราง
ของโมเลกุล เชน NH3 มี N  H เปนพันธะมีขั้วและโมเลกุลของ NH3 ก็เปนโมเลกุลมีข้ัว BeCl2 มี Be  Cl 
เปนพันธะมีขั้ว และโมเลกุลของ BeCl2 เปนโมเลกุลไมมีข้ัว 
 

แบบทดสอบ 
 
1. การทําใหเอทานอลและเอทิลแอซีเตต เดือดกลายเปนไอ พลังงานท่ีใชเพ่ือเอาชนะแรงระหวางโมเลกุลเปนไป

ตามขอใด 
   ก. แรงดึงดูดระหวางขั้ว  
   ข. พันธะไฮโดรเจน 
   ค. แรงลอนดอน  
   ง. แรงระหวางประจุไฟฟา 
 ขอใดถกู 
 

 เอทานอล เอทิลแอซีเตต 
 1) ก. และ ข. ก. และ ค. 
 2) ก. และ ข. ก., ข., ค. และ ง. 
 3) ก., ข. และ ค. ก., ข., ค. และ ง. 
  *4) ก., ข. และ ค. ก. และ ค. 
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2. พิจารณาสมบัติของธาตุสมมติตอไปนี้ 
 

ธาต ุ สมบัติของธาต ุ
A อยูหมูเดียวกบั Se79

34  และคาบเดยีวกบัธาตุที่มีคา IE1 สูงสุด 
B อยูในคาบที่ 3 และหมูเดียวกับธาตุ A 
C อยูในคาบที ่3 และหมูเดียวกับ sA75

33  
D อยูในคาบที่ 3 และหมูเดียวกับธาตุที่มีอิเล็กโทรเนกาติวิตีสงูสุด 

 
 ขอใดถกูตอง 
 

 
สารประกอบ รูปรางโมเลกุล 

จํานวนอเิล็กตรอนคูโดดเดี่ยว 
ของอะตอมกลาง 

สภาพขั้วของ 
โมเลกุล 

  *1) BA3 สามเหลีย่มแบนราบ ไมมี ไมมี 
 2) CAD3 ทรงสี่หนา ไมมี ไมมี 
 3) BD2 มุมงอ 1 คู มี 
 4) CD5 พีระมิดคูฐานสามเหลีย่ม ไมมี มี 
 
 2.11 สารโครงผลึกรางตาขาย (Network Covalent Solids) 
  สารโครงผลึกรางตาขาย มีลักษณะ 
  1. ยึดเหนี่ยวกันระหวางอะตอม เปนพันธะโคเวเลนต โครงสรางเปนโมเลกุลขนาดยักษ 
  2. เปนของแข็ง เสถียร 
  3. มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง 
  ตัวอยาง เพชร แกรไฟต ซิลิกา (SiO2) คารบอรันดัม (ซิลิคอนคารไบด SiC)  

  เพชรตางกับแกรไฟต คือ เพชรมีพันธะ C  C 1 อะตอมม ี 4 พันธะเดี่ยว แข็ง ไมนําไฟฟา      
จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูงมาก 

  แกรไฟตมีพันธะ C  C 1 อะตอมม ี3 พันธะโคเวเลนตแข็งแรงมาก เกิด Resonance ในระนาบ
เดียวกัน C แตละอะตอมหลังสรางพันธะเหลืออิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีนําไฟฟาได ระหวางระนาบยึดดวยแรงแวนเดอร- 
วาลสออน จึงทําใหเกิดการเล่ือนไถลได จึงใชแกรไฟตขีดเขียนได มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง (ปจจุบันพบ
คารบอนในอีกอัญรูป คือ คารบอนที่เปนโมเลกุล ไดแก ฟูลเลอริน ε หรือทอนาใน) 
 3. พันธะโลหะ 
  พันธะโลหะ คือ พันธะที่เกิดจากแรงดึงดูดระหวางไอออนบวก ซ่ึงเรียงชิดกันกับเวเลนซอเิล็กตรอนที่
เคลื่อนท่ีอยูโดยรอบทั้งกอนโลหะและการที่เวเลนซอิเล็กตรอนเคลือ่นท่ีไดอยางอิสระ เพราะโลหะเปนธาตุท่ีมี     
เวเลนซอิเล็กตรอนนอยและมีคาพลังงานไอออไนเซชันต่ํา จึงทําใหเกิดกลุมหมอกอิเล็กตรอนและไอออนบวกไดงาย 
โลหะ อะตอมยึดกันดวยพันธะโลหะในลักษณะเปนแบบจําลองของกลุมหมอกอเิล็กตรอนของกอนโลหะ 
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 อธิบายสมบัติบางประการของโลหะได ดังน้ี 
 1. การที่โลหะมีจุดหลอมเหลวสูง อธิบายไดวาไอออนบวกที่อยูกับท่ีสงแรงดึงดดูกับเวเลนซอเิล็กตรอนที่
เคลื่อนท่ีไปมาอยางแรงและยึดกันอยางเหนี่ยวแนน 
 2. การที่โลหะนําไฟฟาไดดี อธิบายไดวามีเวเลนซอิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีไปมาท้ังกอนโลหะทุกทิศทุกทาง แต
โลหะจะนําไฟฟาลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เพราะไอออนสั่นสะเทือนถี่และเกิดชวงกวางมาก ทําใหอิเล็กตรอนเคลื่อนท่ี
ไมสะดวก 
 3. การที่โลหะมีผิวเปนมันวาว อธิบายไดวากลุมอิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีไดโดยอิสระกระทบกับแสงท่ีเปนคลื่น
แมเหล็กไฟฟาทําใหผิวโลหะสามารถสะทอนแสงไดด ี
 4. การที่โลหะตีแผเปนแผนหรือดึง อธิบายไดวาไอออนบวกในกอนโลหะแตละไอออนอยูในสภาพเหมือนๆ 
กัน ไดรับแรงดึงดูดจากประจุลบเทากันท้ังกอนโลหะ ไอออนบวกจึงเลื่อนไถลไดไมหลดุจากกันในขณะเดียวกันก็จะ
รักษาระยะระหวางนิวเคลียสเพ่ือรักษาโครงผลึกในกอนโลหะอยางเดิม 
 
3. แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต  
 แรงแวนเดอรวาลส ประกอบดวย แรงลอนดอน และแรงดึงดูดระหวางขั้ว 
 1. แรงลอนดอน คือ แรงท่ีเกิดจากการกระจายของกลุมหมอกอิเล็กตรอนในอะตอม ขณะใดขณะหนึง่     
ซ่ึงอาจไมเทากันจึงทําใหเกิดขั้วช่ัวคราว ขั้วของโมเลกุลท่ีเกิดขึน้นี้จะเหนี่ยวนําใหโมเลกุลท่ีอยูใกลกันเกิดขั้วขึ้นอีก 
หันขั้วตรงขามดึงดูดกันและกัน เรียกวา แรงลอนดอน 
  แรงลอนดอนขึ้นอยูกับ 
  1. มวลโมเลกุล แรงลอนดอนเปลี่ยนตามมวลโมเลกุล เชน Cl2 (71) มีแรงลอนดอนมากกวา F2 (38)  
  2. ขนาดและพื้นที่ผิวโมเลกุล เมื่อมีมวลโมเลกุลใกลเคียงกัน แรงลอนดอนเปลี่ยนตามขนาดและ       
พ้ืนท่ีผิวโมเลกุล เชน CH3CH2CH2CH3 (58) มีขนาดและพื้นท่ีผิวโมเลกุลใหญกวา CH 3CH3CH

3CH

 (58)   

ดังน้ัน CH3CH2CH2CH3 มีแรงลอนดอนมากกวา CH 3CH3CH

3CH

 

 2. แรงดึงดูดระหวางข้ัว คือ แรงท่ีเกิดจากโมเลกุลมีขั้วดึงดูดกัน ซ่ึงเกิดจากอํานาจไฟฟาคอนขางบวกกับ
อํานาจไฟฟาคอนขางลบ ตางโมเลกุลดึงดูดกัน 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบสมบัติบางประการของสารโคเวเลนตมีข้ัวและไมมีข้ัว  
สมบัติ โมเลกุลมีข้ัว โมเลกุลไมมีข้ัว 

1. การละลาย ละลายไดในตัวทําละลายที่เปน 
โมเลกุลมีขั้ว เชน นํ้า เอทานอล 

ละลายในตัวทําละลายที่เปนโมเลกุล 
ไมมีขั้วได เชน อีเทอร อะซิโตน 
คารบอนเตตระคลอไรด 

2. แรงยึดเหนี่ยวระหวาง มีคาสูง เพราะประกอบดวยแรงลอน-
ดอนและแรงดงึดูดระหวางโมเลกุล 

มีคาต่ํา เพราะแรงลอนดอนอยาง
เดียวซ่ึงออน 

3. จุดหลอมเหลวและจุดเดือด คอนขางสูง คอนขางต่ํา 
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 3. พันธะไฮโดรเจน คือ แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลซ่ึงเปนแรงดึงดูดระหวางอํานาจขั้วไฟฟาบวกของอะตอม
ไฮโดรเจนของโมเลกุลหนึ่งกับอิเล็กตรอนคูอิสระของอีกอะตอม และอํานาจขั้วไฟฟาลบของอะตอมของธาตุของอีก
โมเลกุลหนึ่ง และจะตองเปนธาตุท่ีมีคาอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงๆ และขนาดอะตอมเล็กๆ คือ F, O และ N 
 

OH
H

OH
H

พันธะไฮโดรเจน   
  ตัวอยางของสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจน เชน HF, H2O และ NH3 สารอินทรีย CH3COOH,  
CH3CH2OH, CH3NH2 และ CH3CONH2  
4. พลังงานพันธะ  
 พลังงานพันธะ (Dissociation energy) ยอวา D คือ พลังงานที่ใชในการสลายพันธะหรือพลังงานท่ีเกิด
จากการสรางพันธะใหมคายออกมา ใชหนวย kJ/mol  kcal/mol พลังงานพันธะที่ใชเปนคาพลังงานพันธะเฉลี่ย 
พลังงานพันธะขึ้นอยูกับชนิดธาตุท่ีสรางพันธะและชนิดพันธะ 
 ปฏิกิริยาเคมีท่ัวไปจะมีการสลายพันธะและการเกิดพันธะ และพลังงานท่ีเปลี่ยนไปในปฏิกิริยาขึ้นอยูกับ  
ผลตางระหวางพลังงานท่ีใชในการสลายพันธะทั้งหมดกับพลังงานท่ีไดจากการเกิดพันธะใหมท้ังหมดคายออกมา 
โดยท่ีพลังงานท่ีใชในการสลายพันธะทั้งหมดนอยกวาพลังงานท่ีเกิดจากการสรางพันธะใหมท้ังหมดคายออกมา 
เปนปฏิกิริยาคายความรอนแตถามากกวาจะเปนปฏิกิริยาดูดความรอน 
 
 การคํานวณเกี่ยวกบัพลังงานพันธะ   
ตัวอยางที่ 6 กําหนดสมการของปฏิกิริยา 
 CH4(g) + Cl2(g)  CH3Cl(g) + HCl(g)  
 จงหาความรอนของปฏิกิริยานี้ 
 ใหพลังงานพันธะ  C  H 414 kJ/mol   Cl  Cl 243 kJ/mol   C  Cl 339 kJ/mol   
 H  Cl 431 kJ/mol 

วิธีทํา CH

H

H
H

(g) + Cl  Cl (g)  CH

H

Cl
H

(g) + H  Cl (g) 

 ΣEดูด = 4DC-H + DCl-Cl = (4 × 414) + 243 = 1899 kJ 
 ΣEคาย = 3DC-H + DC-Cl + DH-Cl = (3 × 414) + 339 + 431 = 2012 kJ 
 เน่ืองจาก ΣEคาย > ΣEดูด  เปนปฏิกิริยาคายความรอน ความรอนท่ีคายออกมามีคาเทากับ 
2012 - 1899 = 133 kJ  
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ตัวอยางที่ 7 จงคํานวณพลังงานพันธะ C  O จากสมการของปฏิกิริยาดังน้ี 
 CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g) ; ∆H  =  -802.335 kJ  
 กําหนดพลังงานพันธะ  C  H 414 kJ/mol   O  O 498 kJ/mol   H  O 464 kJ/mol  
วิธีทํา ใหพลังงานพันธะของ  C  O x kJ/mol 

 

CH

H

H
H

 

(g) + 2 O O (g)   O C O (g) + O2 H
H

(g)  ;   ∆H  =  -802.335 kJ 

 ΣEดูด = 4DC-H + 2DO=O = (4 × 414) + (2 × 498) = 2652 kJ 
 ΣEคาย = 2DC=O + 4DH-O = 2x + (4 × 464) = 2x + 1856 kJ 
 เน่ืองจากปฏิกิริยาเปนปฏิกิริยาคายความรอน  =  802.335 kJ 
 แต  ΣEคาย - ΣEดูด = 802.335 kJ 
  (2x + 1856) - 2652 = 802.335  
  ∴ x = 799.168 kJ/mol 
  พลังงานพันธะของ C  O = 799.168 kJ/mol 
หมายเหตุ ถา ∆H เปนลบ แสดงวาเปนปฏิกิริยาแบบคายความรอน และคา ∆H เปนบวก แสดงวาเปน
ปฏิกิริยาแบบดูดความรอน 
  

แบบทดสอบ 
 
1. ขอใดมีรูปรางโมเลกุลตางกนั 
 1) NO2  OF2 *2) CO2  SO2 
 3) H2O  NO2   4) SO2  H2O  
2. ขอใดท่ีโมเลกุลไมมีข้ัวทั้งหมด 
 1) CH4  NH3  CHCl3 *2) CCl4  SF6  PCl5 
 3) BF3  PF3  NH3 4) PCl5  CH2Cl2  CCl4  
3. สารในขอใดท่ีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลเปนพันธะไฮโดรเจนทุกสาร 
 1) H2NNH2  CH3F  H2S  CH4 2) CHCl3  CH3COCH3  SiH4  HCl 
 *3) CH3NH2  HCOOH  HF  H2O2 4) NH3  H2O  H2S  H2CO3  
4. ขอใดเรียงคามุมพันธะไดถูกตอง 
 1) BF3 > PCl3 > CH4 > BeCl2 2) Cl2O > BF3 > CH4 > BeH2 
 3) CO2 > CH4 > BF3 > Cl2O *4) CS2 > BCl3 > CH4 > PCl3  
 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 __________________________ วิทยาศาสตร เคมี (129) 
2008 

5. กําหนดธาตุ X, Y และ Z  มีเลขอะตอมเทากับ 5, 16 และ 50 ตามลําดับ  จงพิจารณาสารประกอบตอไปนี้ 
  ก. XF3 ข. YO3 ค. -

3ZCl  
 สารประกอบในขอใดท่ีมีรูปรางโมเลกุลเปนพีระมิดฐานสามเหลีย่ม 
 1) ก. เทานั้น 2) ก. และ ข. *3) ค. เทานั้น 4) ข. และ ค.  
6. A เปนธาตุหมู 6 คาบ 2 และ B เปนธาตุหมู 7 คาบ 2 
 A2 (g) + B2 (g)  สารประกอบระหวาง A และ B ดูดพลังงาน 60 kJ 
 จงหาพลังงานพันธะ A B ในหนวย kJ/mol 
 กําหนดพลังงานพันธะ A A และ B B เทากับ 500 และ 160 kJ/mol ตามลําดับ  
 (ตอบ 190 kJ/mol)  
7. พันธะเคมีในสารตอไปนี้ขอใดถกู  

 พันธะ 

 ไอออนิก โคเวเลนต โคออรดิเนตโคเวเลนต ไฮโดรเจนระหวางโมเลกุล 
 

 1) 
 

SiCl4 
 

XeF4 
+
4NH  

 
HF 

 2) KBr Cl2O PH3 H2S 
 3) SF6 PCl5 SO2 H2O 
  *4) MgO BF3 O3  NH3   
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สมบัติของธาตุ และสารประกอบ 
 

1. สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ  
ตารางเปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรดและ 

สารประกอบออกไซดของธาตุในคาบที ่2 และคาบที ่3  
สมบัติ สารประกอบคลอไรด สารประกอบออกไซด 

 สารประกอบคลอไรดของโลหะ สารประกอบออกไซดของโลหะ 
1. สถานะ ของแข็ง ของแข็ง 
2. จุดหลอมเหลว สูง สูง 
3. การละลายน้ํา ดี ไดสารละลายอิเล็กโทรไลต นาํไฟฟา สวนมากละลายน้ําได เชน Na2O, K2O 

และ MgO 
บางชนิดไมละลายน้ํา เชน BeO และ
Al2O3 

4. ความเปนกรด-เบส ละลายน้ํา เกิดสารละลายแสดงสมบัติเปนกลาง
ยกเวน BeCl2 และ AlCl3 เปนกรด 
 

ละลายน้ํา เกิดสารละลายแสดงสมบัติเบส
ยกเวน BeO และ Al2O3 ไมละลายน้ํา  
แตทําหนาท่ีเปนกรดและเบส เรยีกวา  
แอมโฟเทอริกออกไซด 

 สารประกอบคลอไรดของกึ่งโลหะ สารประกอบออกไซดของกึ่งโลหะ 
1. สถานะ แกส เชน BCl3 ของเหลว เชน SiCl4 ของแข็ง เชน B2O3 และ SiO2 
2. จุดหลอมเหลว ต่ํา สูง 
3. การละลายน้ํา ดี บางชนิดละลายน้ํา เชน B2O3 

บางชนิดไมละลายน้ํา เชน SiO2 
4. ความเปนกรด-เบส ละลายน้ํา ไดสารละลายแสดงสมบัติเปนกรด บางชนิดละลายน้ําไดสารละลายกรด  

เชน B2O3  และบางชนิดไมละลายน้ํา  
แตทําหนาท่ีเปนกรดได เชน SiO2 

 สารประกอบคลอไรดของอโลหะ สารประกอบออกไซดของอโลหะ 
1. สถานะ แกส และของเหลว แกส ของเหลว และของแข็ง 
2. จุดหลอมเหลว ต่ํา ต่ํา บางชนิดสูงปานกลาง เชน P2O5 
3. การละลายน้ํา สวนมากละลายน้ํา เชน Cl2O, ClF และ

PCl3 
บางชนิดไมละลายน้ํา เชน CCl4 และ NCl3

สวนมากละลายน้ําได เชน H2O และ
P2O5 
บางชนิดไมละลายน้ํา เชน O2 

4. ความเปนกรด-เบส ละลายน้ํา ไดสารละลายมีสมบัติเปนกรด  
ยกเวน CCl4 และ NCl3 เปนกลาง 

สวนมากละลายน้ําแสดงสมบัติเปนกรด 
ยกเวน O2 
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2. ปฏิกิริยาของธาตุบางหมู  
 สมบัติทางเคมีของธาตุในหมู  
 หมู 1A 2M(s) + 2H2O(l)    2M+(aq) + 2OH-(aq) + H2(g) 
  เชน 2Na(s) + 2H2O(l)    2Na+(aq) + 2OH-(aq) + H2(g)  
 หมู 2A M(s) + 2H2O(l)    M2+(aq) + 2OH-(aq) + H2(g) 
  เชน Mg(s) + 2H2O(l)    Mg2+(aq) + 2OH-(aq) + H2(g)  
 หมู 7A ธาตุหมู 7A ท่ีอยูบนกวาจะรับ e- ของไอออนลบของธาตุหมู 7A ท่ีอยูลางกวาได 
   X2 + 2Y-    2X- + Y2 (ธาตุ X อยูบน Y อยูลางในหมูเดียวกัน) 
  เชน Cl2 + 2Br-    2Cl- + Br2 
   ธาตุหมู 7A ทําปฏิกิริยากับ S2- เกิดตะกอนสีเหลืองของกํามะถนั (S8)  
   8X2 + 8S2-    16X- + S8 
  เชน 8Cl2 + 8S2-    16Cl- + S8  
3. ปฏิกิริยาการตกตะกอน   
 ปฏิกิริยาการตกตะกอนระหวางสารละลายของสารประกอบของธาตุหมู 1A กับสารประกอบของธาตุหมู 2A  
 สารประกอบของธาตุหมู 2A ท่ีเกิดจากไอออน -1 สวนมากละลายน้ําได เชน MgCl2 และ Ca(NO3)2 แต

ถาเกิดจากไอออน -2 และ -3 สวนมากไมละลายน้ํา (ยกเวน MgSO4 ละลายน้ําได) เชน -2
3CaCO , -2

4BaSO  

และ -3
243 )(POCa  

 1. CaCl2(aq) + Na2CO3(aq)  CaCO3(s) + 2NaCl(aq) 
  ตะกอน 
  หรือ Ca2+(aq) + -2

3CO (aq)  CaCO3(s)  
 2. Ba(NO3)2(aq) + K2SO4(aq)  BaSO4(s) + 2KNO3(aq) 
  หรือ Ba2+(aq) + -2

4SO (aq)  BaSO4(s) 
 
4. ตําแหนงของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ   

1A
7A

H

  
 ธาตุไฮโดรเจนมีสมบัติบางประการคลายธาตุหมู 1A เชน มีเวเลนซอิเล็กตรอน 1 เลขออกซิเดชัน +1 เกิด
ไอออน H+ และมีสมบัติบางประการคลายธาตุหมู 7A เชน เลขออกซิเดชัน +1 หรือ –1, IE1, EN ไมนําไฟฟา  
ดังนั้นจึงจัดธาตุไฮโดรเจนอยูระหวางธาตุหมู 1A และหมู 7A  
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แบบทดสอบ 
 
1. พิจารณาผลการทดลองในตาราง 
 

ระบบ สีของสารละลายในชั้นของ CCl4
KCl + Br2 + CCl4 
KCl + I2 + CCl4 
KBr + Cl2 + CCl4 
KBr + I2 + CCl4 
KI + Cl2 + CCl4 
KI + Br2 + CCl4 

สีสม 
สีชมพู 
สีสม 
สีชมพู 
สีชมพู 
สีชมพู   

 ขอสรุปใดถกูตอง 
 1) ไอโอดีนวองไวในการทําปฏิกิริยามากกวาโบรมีนและคลอรีน 
   *2) โบรมีนไมสามารถออกซิไดส KCl 
 3) 2KCl + I2  2KI + Cl2 
 4) สีสมในช้ันของ CCl4 เปนสีของ Cl2  
2. ขอใดไมใชธาตุหมู 1 
  *1) จุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้น เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น 
 2) ความหนาแนนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น 
 3) พลังงานไอออไนเซชันลําดับท่ี 1 ลดลง เมื่อมวลอะตอมเพิ่มขึ้น 
 4) เปนธาตุใหอิเล็กตรอนไดด ี 
3. ของผสมชนิดหนึ่งประกอบดวย NaCl, MgCl2, Al2Cl6, PCl3 และ S2Cl2 เมื่อเตมิของผสมนี้ลงในน้ํา 

ละลายเปนสารละลาย แลววัด pH ตั้งแตกอนเติมของผสมนี้จนกระทั่งของผสมละลายน้ําหมด 
 1) เพ่ิมขึ้นจาก 7 ถึงสูงสุดแลวลดลง 2) เพ่ิมขึ้นจาก 7 ถึงสูงสุดแลวคงท่ี 
 3) ลดลงจาก 11 ถึงต่ําสุดแลวเพ่ิมขึ้น *4) ลดลงจาก 7 ถึงต่ําสุดแลวคงท่ี  
4. พิจารณาสารประกอบออกไซดของธาตุคาบท่ี 2 ตอไปนี ้
 Li2O, BeO, B2O3, CO2, CO, N2O5, NO2, N2O3, NO, N2O, O2 และ OF2 
 ขอความใดถกูตองที่สุด 
 1) BeO จะแสดงสมบัติเปนกรดแกกวา B2O3 และ CO2 
 2) B2O3 มีจุดหลอมเหลวต่ําสุด 
 *3) จุดหลอมเหลวของ Li2O มีคาสูงสุด 
 4) เลขออกซิเดชันของธาตุคาบท่ี 2 ในสารประกอบออกไซดทุกตวัมีคาเปนลบ เพราะออกซิเจนมีคาอิเล็ก-

โทรเนกาติวิตีสูงกวาธาตุอื่นๆ 
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5. สารประกอบคลอไรดของธาตุ A มีสูตร ACl3 เปนของเหลวที่ไมละลายน้ํา สมบัติของธาตุ A ขอใดผิด 
 1) สารประกอบออกไซดของธาตุ A มีสูตร A2O5 
 *2) สารประกอบออกไซดของธาตุ A ละลายน้ําไดสารละลายที่เปนเบส 
 3) พันธะระหวางอะตอมของสารประกอบคลอไรดของธาตุ A เปนพันธะโคเวเลนต 
 4) ผลตางระหวาง IE5 และ IE6 ของธาตุ A มีคามากกวาผลตางระหวาง IE อื่นสองระดับท่ีอยูตดิกัน  
6. ฉลากท่ีติดขวดใสสารประกอบไอออนิก 4 ชนิดหลุดออก เมื่อนักเรียนคนหนึ่งทําการทดลองโดยละลาย           

สารประกอบทั้ง 4 ในน้ํา แลวผสมสารละลายแตละชนิดเขาดวยกันพบวาไดผลการทดลองดังตาราง 
 

ผลการทดลองเม่ือผสมกับสารละลาย 
สารละลาย 

ก ข ค ง 
ก - ตะกอนขาว สารละลายใส ตะกอนขาว 
ข ตะกอนขาว - ตะกอนเหลือง สารละลายใส 
ค สารละลายใส ตะกอนเหลือง - สารละลายใส 
ง ตะกอนขาว สารละลายใส สารละลายใส - 

 
 จากผลการทดลอง สารประกอบไอออนิกท้ัง 4 ชนิดควรเปนขอใด  
 สาร ก สาร ข สาร ค สาร ง 
  *1) Na2CO3 Pb(NO3)2 KI Ca(NO3)2
 2) Ca(NO3)2 KI Pb(NO3)2 Na2CO3 
 3) Na2CO3 Pb(NO3)2 Ca(NO3)2 KI 
 4) Na2CO3 Ca(NO3)2 KI Pb(NO3)2    
5. ธาตุแทรนซิชัน  
 สมบัติทั่วไปของธาตุแทรนซิชัน 
 1. มี ON ในสารประกอบและไอออนหลายคา เชน Cu มีคา ON = +1, +2, Fe มี ON = +2, +3  V ม ี                       
ON = +1, +2, +3, +4, +5 
 2. เปนโลหะ สถานะของแข็ง ยกเวน Hg เปนของเหลว มีความหนาแนนสูง 
 3. สารประกอบและไอออนของธาตแุทรนซิชันสวนมากมีสี เชน KMnO4 สีมวงแดง -2

72OCr  สีสม ยกเวน 
Zn2+, Ag+ และ Sc3+ ไมมีสี 
 4. เปนธาตุเกิดสารเชิงซอนไดด ี
 5. มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง นําไฟฟา และนําความรอนไดด ี
 6. ธาตุมีเลขอะตอมมาก เปนธาตุกัมมันตรังส ี
 7. เวเลนซอิเล็กตรอนสวนมากเปน 2 ยกเวนบางธาตุมีเวเลนซอิเล็กตรอนเปน 1 และมีการจัดอิเล็กตรอนใน                        
ระดับพลังงานท่ีถัดเขามาจากระดับพลังงานนอกสุดของอะตอมมีอิเล็กตรอนไมเทากันและมีไมครบตามที่ควรจะมี 
เชน 26Fe 2, 8, 14, 2  24Cr 2, 8, 13, 1 
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แบบทดสอบ 
 
1. ขอใดไมใชสมบัติของธาตุแทรนซิชัน 
  *1) ไอออนและสารประกอบของธาตแุทรนซิชันมีสีหมด 
 2) เปนธาตุท่ีมีเลขออกซิเดชันไดหลายคา 
 3) สารประกอบเชิงซอนมีโมเลกุลหรือไอออนยึดกับธาตุแทรนซิชันดวยพันธะโคเวเลนต 
 4) เกิดสารประกอบเชิงซอนไดงาย  
2. การจัดอิเล็กตรอนตอไปนี้ ขอใดเปนของธาตุแทรนซชิัน 
 1) 2  8  8  1  *2) 2  8  13  1 3) 2  8  18  8  1 4) 2  8  18  8  2  
3. ธาตุแทรนซิชัน คาบ 4 เรียงลําดับจากซายไปขวา คือ Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn ขอความตอไปนี ้      

ขอใดถกูตอง 
  *1) ธาตุแทรนซิชันในคาบที่ 4 ทุกชนิด สามารถใชเลขออกซิเดชัน +3 ได เมื่อเกดิเปนสารประกอบ ยกเวน 

Zn เพียงธาตุเดียวเทานั้น 
 2) อะตอมกลางในไอออนเชิงซอน [Fe(CN)6]3- และ [Co(NH3)4SO4]+ มีการจัดอิเล็กตรอนเหมอืนกัน 
 3) Cr มีเลขอะตอมและเวเลนซอิเลก็ตรอนนอยกวา แตขนาดอะตอมใหญกวา Cu 
 4) สารประกอบ KMnO4 และ Ca(MnO4)2 มีสีเหมือนกัน  
6. ธาตุกัมมันตรังสี  
 ธาตุกัมมันตรังสี คือ ธาตุท่ีมีสมบัติในการแผรังสี ธาตุพวกนี้แผรังสีแลวกลายเปนธาตุอื่นได โดยเปลี่ยนจํานวน
อนุภาคในนิวเคลียส เชน จํานวนโปรตอนและนิวตรอน โดยทั่วไปธาตุกัมมันตรังสี ไดแก ธาตุท่ีนิวเคลียสไมเสถียร
คือ มีจํานวนโปรตอน (p+) แตกตางจากจํานวนนิวตรอน (n) มาก เชน 238

92 U มี p+ = 92  n = 238 - 92  =  146 
 สมการนิวเคลียร (Nuclear equation) คือ สมการท่ีแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร สมการตองดุลดวย ซ่ึงการดุล
สมการน้ัน ตองดุลท้ังเลขมวลและเลขอะตอมทั้งดานซายและขวาของสมการเคมีใหเทากัน กลาวคือผลบวกของ 
เลขมวลและเลขอะตอมของสารตั้งตนเทากับของผลิตภัณฑ ดังตวัอยาง 

   U235
92  + n1

0   Xe139
54  + Sr94

38  + 3 n1
0   

 เลขมวล  235 + 1 = 236 139 + 94 + (3 × 1) = 236 
 เลขอะตอม     92 + 0 = 92  54 + 38 + (3 × 0) = 92  
 ปฏิกิริยานิวเคลียร  

B10
5  + He4

2   N13
7  + n1

0  
 
 แผนภาพแสดงปฏิกิริยานิวเคลียรนี้ คือ  

10B(α, n) 13N   
 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 __________________________ วิทยาศาสตร เคมี (135) 
2008 

ครึ่งชีวิตของธาตุ 
 คร่ึงชีวิต (Half life) ของสารกัมมันตรงัสี คือ ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีสลายตัวไป จนเหลือเพียง
ครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม ใชสัญลักษณเปน 

2
1t   

 
ตัวอยางที่ 1 สารกัมมันตรงัสี A 20 g สลายตัวไป 10 g ภายในเวลา 30 วัน ในการทดลองพบวาสาร A เหลอื 
300 g หลังจากท้ิงไว 150 วัน  จงหามวลเริม่ตนการทดลองของสาร A  
วิธีทํา  

สาร A 20 g สาร A เหลือ 10 g30 วัน
ลดลงคร่ึงหน่ึง  

   แสดงวาครึ่งชีวติของสาร A = 30 วัน 
 สมมติเริ่มตนสาร A หนัก x g ใชเวลา 150 วัน สลายตัวไป = 30

150  = 5 รอบ 

 

x gสาร A g 2
x30 วนั g 4

x30 วนั g 8
x30 วนั g 16

x30 วนั g 32
x30 วนั

เหลือ 300 g
150 วัน  

   จะได 32
x  = 300 

   ∴  x = 300 × 32  =  9600  g 
   มวลเริ่มตนการทดลองของสาร A = 9600 g  
ตัวอยางที่ 2 U-238 มีครึ่งชีวิต 4.5 × 109 ป สลายตัว ดังน้ี 

U238
92   Pb206

82  + 8( He4
2 ) + 6( β0

1- ) 
  ถาหินโบราณกอนหนึ่งมี U238

92  1.00 g เกิดการสลายตัวไป 2 ครึ่งชีวิต 
  จงคํานวณอัตราสวนโดยมวล Pb-206 ตอ U-238 ท่ีมีอยูในหินโบราณกอนนี้  
วิธีทํา หินโบราณกอนหนึ่ง 

ครึ่งชีวติรอบที่ 1U238
92 g 2

1 ครึ่งชีวติรอบที่ 2 g 4
11 g

 
  ให U-238 ไป = 1 - 4

1  = 4
3  g 

  จากสมการเคมี 
   238U 1 mol สลายตัวไปเกิด 206Pb = 1 mol 
   238U 238 g สลายตัวไปเกิด 206Pb = 206 g 

   238U 34  g สลายตัวไปเกิด 206Pb = g238
g4

3g 206
 

   ×
  =  0.65 g 

  หินโบราณกอนนี้มี 238U เหลือ 4
1  g = 0.25 g เกิด 206Pb = 0.65 g 

  ∴ 
Uมวล 
Pbมวล 

238
206

 = g0.25
g0.65
 

  = 2.6 
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การแผรังสีไอโซโทปของธาตุ  
 ก. การแผรังสีแอลฟา U238

92   Th234
90  + He4

2  (เลขมวล/เลขอะตอมลดลง 4/2)  
 ข. การแผรังสีบีตา Th234

90   Pa234
91  + e0

1-  (เลขอะตอมเพิ่ม 1)  
 ค. การแผรังสีแกมมา U234

92  4.13 MeV  Th230
90 * + He4

2   
     *230

90 Th   Th230
90  + γ  

 ปฏิกิริยาฟชชัน (Fission reaction) คือ กระบวนการของปฏิกิริยานิวเคลียรท่ีเกิดจากนิวเคลียสของธาตุหนัก                      
บางชนิดแตกตัวออกเปนไอโซโทปของธาตุท่ีเบากวา เชน  
     U235

92  + 0
1n   Ba140

56  + Kr93
36  + 3 n1

0  + พลังงาน  
     (ปฏิกิริยาท่ีพบในโรงไฟฟานิวเคลยีร)  
 ปฏิกิริยาฟวชัน (Fusion reaction) คือ ปฏิกิริยานิวเคลียรท่ีเกิดจากการรวมตวัของไอโซโทปของธาตุเบา 
เกิดเปนไอโซโทปของธาตุหนักกวาเดิมและคายพลังงานมหาศาล เชน  
     H1

1  + H2
1   He3

2  
       Li6

3  + H2
1   2 He4

2   
     (ปฏิกิริยาท่ีเกิดบนดวงอาทิตย) 
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แบบทดสอบ 
 
1. Pb214

82   Bi214
83  + X  Po214

84  + Y  Pb210
82  + Z  

 รังสี X, Y และ Z คือขอใด ตามลําดับ 
  *1) รังสีบีตา  รังสีบีตา  รังสีแอลฟา 2) รังสีบีตา  นิวตรอน  รงัสีแอลฟา 
 3) รังสีแกมมา  รังสีบีตา  รังสีแอลฟา 4) รังสีแอลฟา  รังสีบีตา  รังสีแกมมา  
2. จากกราฟตอไปนี้ 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

0มว
ลข

อง
 F

r-
22

3 
(g)

เวลา (นาที)
 

 จะตองใชเวลากี่นาที Fr223
87  หนัก 20.0 g จึงจะสลายตัวเหลือ 1.25 g 

 1) 50  *2) 80 3) 100 4) 120  
3. ธาตุกัมมันตรังสี A สลายตัวไดดงัสมการ 

AY
X   B4Y

2X
-
-  + He4

2  
 ถาเริ่มตนดวย A หนัก 80 g เมื่อเวลาผานไป 21 วัน ปรากฏวามี A เหลือ 10 g  จงหาครึ่งชีวิตของ A (วัน) 

และจํานวนอนุภาคแอลฟาที่เกิดขึ้น 
 กําหนด มวลอะตอมของ A = 200 และ เลขอาโวกาโดร = 6.0 × 1023 
  *1) 7 และ 2.1 × 1023   2) 10 และ 4.2 × 1023 
 3) 14 และ 6.3 × 1023   4) 21 และ 8.4 × 1023  
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ของแข็ง ของเหลว แกส 
 

1. สถานะของสาร  
 สารทุกชนิดสามารถดํารงไดถึง 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแกส 
 

ตารางเปรียบเทียบสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส  
สมบัติของแกส สมบัติของของเหลว สมบัติของของแข็ง 

1.  อนุภาคอยูหางกัน 1.  อนุภาคอยูหางกันนอย 1.  อนุภาคอยูชิดกันมากกวาแกส     
 และของเหลว 

2.  อนุภาคเคลื่อนท่ีตลอดเวลาอยาง 
 ไมเปนระเบียบและทุกทิศทุกทาง 
 ฟุงกระจาย 

2.  อนุภาคเคลื่อนท่ีไมเปนระเบียบ 
 ตลอดเวลา 

2.  อนุภาคไมเคลื่อนท่ีแตเคลื่อนไหว 
 ได 

3.  ความหนาแนนนอย 3.  ความหนาแนนปานกลาง 3.  ความหนาแนนมาก 
4.  มีปริมาตรและรูปรางไมแนนอน 
 ใสในภาชนะใดก็มีปริมาตรและ 
 รูปรางเทาภาชนะนั้น 

4.  มีปริมาตรท่ีแนนอน แตรูปรางไม 
 แนนอน ใสในภาชนะใดก็มีรูปราง
 เหมือนภาชนะนั้น 

4.  มีปริมาตรแนนอน มีรูปราง 2  
 แบบ คือ แบบเปนผลึก เชน  
 เพชร ผลึกจุนสี และแบบไมเปน 
 ผลึก (อสัณฐาน) เชน พลาสติก 
 ขี้ผ้ึง ยางมะตอย 

5.  แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล 
 นอย 

5.  แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล 
 มากกวาแกส 

5.  แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล 
 มากกวาแกสและของเหลว 

 
2. สมบัติของของแข็ง  
 อัญรูป คือ รูปตางๆ ของธาตุชนิดเดียวกัน ท่ีภาวะเดียวกัน เชน ท่ีอุณหภูมิหอง ธาตุออกซิเจนปรากฏเปน 
2 รูป คือ แกสออกซิเจน (O2) และแกสโอโซน (O3) สวนคําวารูปมีความหมายกวางกวาอัญรูป คือ รูปตางๆ ของ
ธาตุชนิดเดียวกันท่ีปรากฏท่ีภาวะเดียวกันหรอืภาวะตางกันก็ได เชน ดีบุก มี 2 รูป ดีบุกขาวจะเสถียรท่ีอุณหภูมิ
ระหวาง 13°C ถึง -161°C กับดีบุกเทาจะเสถียรต่ํากวา 13°C รูปของธาตุเกิดไดกับธาตุอโลหะ เชน ฟอสฟอรัส
ขาว ฟอสฟอรัสแดง และฟอสฟอรัสดํา ตางเปนธาตุฟอสฟอรัสเหมือนกัน ธาตุโลหะ เชน ดีบุกเทาและดีบุกขาว
ตางเปนรูปของธาตุดีบุกเหมือนกนั ธาตุท่ีเปนรูปกันจะมีสมบัติทางกายภาพตางกันและสมบัติทางเคมีคลายกัน 
 รูปของคารบอน เชน เพชร แกรไฟต ฟูลเลอรีน 
 รูปของกํามะถัน เชน ผลึกกํามะถันรอมบิก (รูปเหลี่ยม) ผลึกกํามะถันมอนอคลินิก (รูปเข็ม) 
 รูปของฟอสฟอรัส เชน ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสแดง 
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3. ชนิดของผลึก  
ตารางชนิดและสมบัติบางประการของของแข็งที่อยูในรูปผลึก  

ลักษณะเฉพาะ 
และสมบัติ 

ชนิดของผลึก 

ชนิดของอนุภาค
ในผลึก 

ชนิดของพันธะหรือ 
แรงยึดเหนี่ยว 
ระหวางอนุภาค 

สมบัติท่ัวไป ตัวอยางของของแข็ง

ผลึกโมเลกุล โมเลกุล หรือ 
อะตอม 

โมเลกุลมีข้ัว 
1.  แรงดึงดูดระหวาง 
 ขั้ว 
2.  พันธะไฮโดรเจน 
โมเลกุลไมมีข้ัว 
หรืออะตอม 
1.  แรงลอนดอน 

-  ออนหรือ 
 แข็งปานกลาง  
 เปราะไมมาก 
-  จุดหลอมเหลวต่ํา 
-  ไมนําความรอน 
 และไฟฟา 

โมเลกุลมีข้ัว 
-  น้ําแข็ง 
-  แอมโมเนีย 
โมเลกุลไมมีข้ัว 
-  น้ําแข็งแหง 
-  แนฟทาลีน 
-  กํามะถัน 
-  ไอโอดีน 

ผลึกโคเวเลนตรางตาขาย อะตอม พันธะโคเวเลนต -  แข็ง 
-  จุดหลอมเหลวสูง 
-  สวนใหญไมนํา 
 ความรอนและไฟฟา 

-  แกรไฟต 
-  เพชร 
-  ควอตซ 

ผลึกโลหะ อะตอม พันธะโลหะ -  แข็ง 
-  จุดหลอมเหลวสูง 
-  นําความรอน และ 
 ไฟฟาไดดี 

-  แมกนีเซียม 
-  เหล็ก 
-  ทองแดง 
-  โซเดียม 

ผลึกไอออนิก ไอออน พันธะไอออนิก -  แข็งเปราะ 
-  จุดหลอมเหลวสูง 
-  ไมนําความรอน  
 และไฟฟา 

-  โพแทสเซียมไนเตรต
-  ซิลเวอรคลอไรด 
-  แมกนีเซียมออกไซด
-  แคลเซียมฟลูออไรด

 
 ของแข็ง มี 2 ประเภท คือ 
 1. ผลึก คือ ของแข็งบริสุทธ์ิท่ีมีการจัดเรียงอนุภาคภายในอยางมีระเบียบในสามมิติ แตละอนุภาคยึดเหนี่ยว
กันดวยแรงชนิดตางๆ มีโครงสรางทางเรขาคณิตท่ีแนนอน  
 2. ของแข็งอสัณฐาน คือ สารท่ีสถานะเปนของแข็ง ไมมีรูปผลึก เชน แกว ยาง พลาสติก ของแข็ง
ประเภทนี้มีการจัดเรียงอนุภาคภายในไมเปนระเบียบ 
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4. การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง  
 การหลอมเหลว คือ กระบวนการอยางหนึ่งท่ีเกิดขึ้นกับของแข็งเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวที่อุณหภูมิหนึ่ง 
 วัดอุณหภูมิขณะหลอมเหลว อุณหภูมิคงท่ีถาเปนสารบริสุทธ์ิ เรียกวา จุดหลอมเหลว 
 การระเหิด คือ กระบวนการอยางหนึ่งท่ีของแข็งเปลี่ยนเปนไอ โดยไมตองเปลี่ยนเปนของเหลวกอน  ของแข็ง    
ท่ีระเหิดได เพราะอนุภาคมีแรงยึดเหนี่ยวกันนอย เชน ลูกเหมน็ (แนฟทาลีน) การบูร ไอโอดนี และน้ําแข็งแหง   
(CO2(s))  
5. สมบัติของของเหลว  
 5.1 ความตึงผิว คือ พลังงานท่ีตองใชในการยืดหรือเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวของเหลว 1 หนวยพ้ืนท่ี มีหนวย J/m2  
หรือ N/m 
 แรงตึงผิว คือ แรงท่ีดึงผิวของของเหลวเขามาภายใน เพ่ือทําใหพ้ืนท่ีผิวของของเหลวเหลือนอยท่ีสุด  
 ปจจัยที่มีตอความตึงผิวของของเหลว ขึ้นอยูกับ 
 1. ชนิดของของเหลว ของเหลวตางชนิดกันมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลตางกัน  
  ความตึงผิวของของเหลวเปลี่ยนตามแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล    (อุณหภมูิคงท่ี) 
 
 2. อุณหภูมิ ของเหลวชนิดเดียวกันจะพบวา  
  ความตึงผิวของของเหลวเปลี่ยนกลับกับอุณหภูมิ 
 
 3. การเติมสารบางชนิดลงในของเหลว ทําใหความตึงผิวเปลี่ยนไป เชน เติมนํ้าสบูหรอืผงซักฟอกลงใน  
นํ้าจะทําใหความตึงผิวของน้ําลดลงมาก แตถาเติมเกลือ NaCl ลงในน้ําจะทําใหความตึงผิวของน้ําเพ่ิมขึ้น  
 เมื่อของเหลวสมัผัสกับวัตถุ หรอืบรรจุในภาชนะจะทําใหเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล 2 ประเภท คือ 
 1. แรงเชื่อมแนน (Cohesive Force) คือ แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหรือโมเลกุลของสารชนิดเดียวกัน 
เชน แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของน้ํากับน้ํา 
 2. แรงยึดติด (Adhesive Force) คือ แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหรือโมเลกุลของสารตางชนิดกัน เชน 
แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของน้ํากับสารท่ีใชทําภาชนะ  
 5.2 การระเหย คือ การท่ีของเหลวเปลี่ยนสถานะกลายเปนไออยางชาๆ ณ อุณหภูมิหนึ่ง การระเหยเกิดขึ้น
เฉพาะผิวหนาของของเหลวเทาน้ัน  
 ปจจัยที่มีผลตอการระเหยของของเหลว ไดแก อุณหภูมิ พ้ืนท่ีผิวของภาชนะที่บรรจุของเหลว ชนิดของสาร  
 5.3 ความดันไอของของเหลว คือ แรงดันไออิ่มตวัของของเหลวที่มตีอพ้ืนท่ี 1 ตารางหนวย 
 ความดันของไอของของเหลว คือ แรงดันไอของของเหลวที่มตีอพ้ืนท่ี 1 ตารางหนวย 
 ความดันไอของของเหลวจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ 
 1. ชนิดของของเหลว ของเหลวตางชนิดกันมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลตางกันท่ีอุณหภูมิคงท่ี  
  ความดันไอของของเหลวเปลี่ยนกลับกับแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของของเหลว 
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 2. อุณหภูมิของของเหลวชนิดเดียวกัน พบวา  
  ความดันไอของของเหลวเปลี่ยนตามอุณหภูมิ 
 
 5.4 การเดือด (Boiling) คือ กระบวนการท่ีของเหลวเปลี่ยนสถานะเปนไอท่ัวท้ังกอนของของเหลวที่
อุณหภูมิสูงถึงจุดหนึ่ง โดยขณะนัน้ความดันไอของของเหลวเทากับความดันบรรยากาศ 
 จุดเดือด คือ อุณหภูมิขณะท่ีของเหลวเปลี่ยนสถานะเปนไอท่ัวท้ังกอนของของเหลว โดยของเหลวขณะนั้น    
มีความดันไอเทากับความดันบรรยากาศ (ความดันบรรยากาศต่ํา เชน บนยอดเขา จุดเดือดของเหลวก็จะลดลง) 
 จุดเดือดปกติ คือ อุณหภูมิขณะท่ีของเหลวมีความดันไอเทากับ 1 บรรยากาศ  
  จุดเดือดของของเหลวเปลี่ยนกลับความดันไอของของเหลว 
 
 ปจจัยที่มีผลตอจุดเดือดของของเหลว 
 1. ชนิดของของเหลว ของเหลวตางชนิดมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนภุาคตางกัน  
  จุดเดือดของของเหลวเปลี่ยนตามแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
 
 2. ความดันบรรยากาศขณะนั้น ของเหลวชนิดเดียวกัน  
  จุดเดือดของของเหลวเปลี่ยนตาม ความดันบรรยากาศ (ความดันอากาศ) 
  ที่กดลงบนผิวหนาของของเหลว 
 
 

แบบทดสอบ 
 
1. จงบอกชนิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของผลึกของแข็งตอไปนี้ 
 ก. ผลึกโมเลกุล  
 ข. ผลึกโคเวเลนตโครงรางตาขาย 
 ค. ผลึกไอออนิก  
 ง. ผลึกโลหะ 
 ตอบ ก. พันธะไฮโดรเจน แรงดึงดูดระหวางขั้ว แรงลอนดอน 
  ข. พันธะโคเวเลนต   
  ค. พันธะไอออนิก 
  ง. พันธะโลหะ  
2. ของเหลว A, B และ C  มีจุดเดือด 80°C, 100°C และ 160°C ตามลําดับ 
 ก. ท่ีอุณหภูมิเดียวกันของเหลวใดมคีวามดันไอต่ําท่ีสุด 
 ข. ของเหลวใดมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลนอยท่ีสุด 
 ตอบ ก. ของเหลว C มีจุดเดือดสงูสุด ดังน้ันจึงมีความดันไอต่ําสุด 
  ข. ของเหลว A มีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลนอยสุด เพราะมีจุดเดือดต่ําสุด   
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3. ของเหลวในแตละขอสารใดมีความตึงผิวสูงกวา อธิบาย 
 ก. ออกเทน (C8H18) หรือ 1-ออกทานอล C8H17OH 
 ข. ไอโซโพลพิลแอลกอฮอล (CH3)2CHOH หรือ เอทิลีนไกลคอล CH2(OH)CH2(OH) 
 ตอบ ก. ท้ัง 2 สารมีมวลโมเลกุลใกลเคียงกัน 1-ออกทานอลมีความตึงผิวมากกวา เพราะ 1-ออกทานอลม ี

แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลเปนพันธะไฮโดรเจนและแรงลอนดอน สวนออกเทนมีแตแรงลอนดอน  
เทาน้ัน 

  ข. เอทิลีนไกลคอลมีความตึงผิวมากกวา เพราะเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลเปนพันธะไฮโดรเจน
และแรงลอนดอนรวมกันมากกวา  

4. ขอใดตอไปนีถู้กตอง 
 1) อนุภาคของแกส ของเหลว และของแข็ง เกิดการแพรไดเพราะเคลื่อนท่ีได 
 2) แกสจะมีสมบัติใกลเคียงกับแกสสมบูรณเมื่อมีอณุหภูมิและมวลคงที่ 
  *3) แกสตางๆ ถามีปริมาตรมากความดันของแกสจะต่ํา เมื่ออณุหภูมแิละมวลคงที่ 
 4) ถาลดอุณหภูมิของแกสลงโดยใหปริมาตรคงท่ี โมเลกุลของแกสจะชนผนังภาชนะบรรจุดวยความถี่เพ่ิมขึ้น  
5. ปจจัยใดตอไปนี้มีผลตอความดันไอของของเหลว 
  ก. แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของของเหลว 
  ข. ปริมาณของของเหลวซึ่งมีสมดุลระหวางของเหลวและไอ 
  ค. อุณหภูมิของของเหลว 
 1) ก. เทาน้ัน 2) ก. และ ข. เทาน้ัน  *3) ก. และ ค. เทาน้ัน 4) ก., ข. และ ค.  
6. จากขอมูลท่ีกําหนดให 
 

การนําไฟฟา 
สาร จุดเดือด (°C) จุดหลอมเหลว (°C)

ในสถานะของแข็ง เม่ือหลอมเหลว 
A -253 -259 ไมนํา ไมนํา 
B 357 -39 นํา นํา 
C 1390 747 ไมนํา นํา 
D 4827 >3550 ไมนํา ไมนํา 

 
 สาร A, B, C และ D ควรเปนสารในขอใด 
 
 A B C D 
 1) CH4 Na NaCl กราไฟต 
  *2) H2 Hg NaBr เพชร 
 3) NH3 กํามะถนั KCl Si 
 4) N2 Fe CaCl2 กํามะถนั     
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7. พิจารณาจุดเดือด จุดหลอมเหลวของไนโตรเจน ออกซิเจน และคารบอนไดออกไซด 
 

 จุดเดือด °C จุดหลอมเหลว °C
N2 -196 -210  
O2 -183 -218  
CO2 -57 -79   

 ขอสรุปใดถกูตอง 
  *1) แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของแกส N2 < O2 < CO2  
 2) แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของ CO2 เปนแรงดงึดูดระหวางขั้ว 
 3) ท่ีอุณหภูมิ 100 K ความดัน 1 atm ไนโตรเจนและออกซิเจนมีสถานะเปนของเหลว 
 4) ในภาชนะปดท่ีบรรจุแกสผสม N2 O2 และ CO2 อยางละ 1 mol ท่ีอุณหภูมิ 25°C ความดันยอยท่ีเกิด

จากแกส CO2 มีคามากท่ีสุด  
6. สมบัติของแกส  
 6.1 ทฤษฎีจลนของแกส เปนทฤษฎท่ีีใชอธิบายสมบัติทางกายภาพของแกส ซ่ึงมีสาระสําคัญดังน้ี 
  1. แกสประกอบดวยอนุภาคจํานวนมากท่ีมีขนาดเล็กมาก จนถือไดวาอนุภาคแกสไมมีปริมาตรเมื่อ 
เทียบกับขนาดภาชนะที่บรรจุ 
  2. โมเลกุลของแกสอยูหางกันมากทําใหแรงดึงดูด และแรงผลักระหวางโมเลกุลนอยมากจนถือไดวา
ไมมีแรงกระทําตอกัน 
  3. โมเลกุลของแกสเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็วในแนวเสนตรง เปนอสิระดวยอัตราเรว็คงท่ีและไมเปน
ระเบียบจนกระทั่งชนกับโมเลกุลอื่นหรือชนกับผนังของภาชนะจึงจะเปลี่ยนทิศทางและอัตราเร็ว 
  4. โมเลกุลของแกสท่ีชนกันเองหรือชนกับผนังภาชนะจะเกิดการถายโอนพลังงานใหแกกันได แต          
พลังงานรวมของระบบมีคาคงท่ี 
  5. ณ อุณหภูมิเดียวกันโมเลกุลของแกสแตละโมเลกุลเคลื่อนท่ีดวยความเร็วไมเทากัน แตจะมีพลังงาน
จลนเฉลี่ยเทากัน โดยที่พลังงานจลนเฉลี่ยของแกสจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิ (เคลวิน) 
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 6.2 ความสัมพันธของปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแกส 
  ความสัมพันธระหวางปริมาตร ความดัน และอุณหภมูิจะเกิดไดกับสารที่มีสถานะเปนแกส ทําใหกฎ
ของแกสตางๆ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางเกี่ยวกับกฎของแกสที่เปลี่ยนภาวะ  
ชื่อกฎ สาระสําคัญของกฎ กฎ สูตร 

กฎของบอยล “เมื่ออุณหภมูิ และมวลของแกส 
คงท่ี ปริมาตรของแกสจะแปรผกผัน 
กับความดัน” 

V ∝ P
1  เมื่อ T และ m คงท่ี P1V1  =  P2V2 

กฎของชารล “เมื่อความดัน และมวลของแกสคงท่ี 
ปริมาตรของแกสแปรผันตรงกับ 
อุณหภูมิ (เคลวิน)” 

V ∝ T เมื่อ P และ m คงท่ี
1
1

T
V   =  

2
2

T
V  

กฎรวมแกส เปนกฎท่ีรวมจากกฎของบอยล และ 
กฎของชารล 

PV ∝ T เมื่อ m คงท่ี 
1
11

T
VP   =  

2
22

T
VP  

 
หมายเหตุ V = ปริมาตร   P = ความดัน   T = อุณหภูมิ (K)   m = มวล  
 กราฟของกฎแกสทีเ่ปลี่ยนภาวะ 
 กราฟกฎของบอยล  

 

V

P  

V

P
1

 

PV

K

V    
 

 กราฟกฎของชารล 

 

V

T (°C)
0-273  

V

0 T (K)  

K

V0

T
V
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ตารางเกี่ยวกับกฎของแกสที่ไมเปลี่ยนภาวะ  
ชื่อกฎ สาระสําคัญของกฎ กฎ สูตร 

กฎแกสสมบูรณ  
(กฎสมการสถานะ 
สําหรับแกส) 

“ปริมาตรของแกสแปรผัน 
ตรงกับจํานวนโมล  
อุณหภูมิ (เคลวิน) แต 
แปรผกผันกับความดัน” 

V  ∝  P
nT  

    ↓ 

V  =  R P
nT   

PV  =  nRT และ 
PV  =  m

g RT 

R = 0.0821 L ⋅ atm ⋅ K-1 ⋅ mol-1

สูตรน้ีบังคับหนวย P(atm)  
V(L)  n(โมล)  T(K) 

กฎความหนาแนน 
ของแกส 

“ความหนาแนนของแกส 
แปรผันตรงกับความดัน 
และมวลโมเลกุลของแกส  
แตแปรผกผันกับอุณหภูม”ิ

V
g   =  RT

PM  
      ↓ 
  d  = RT

PM   

d  =  RT
PM  

d มีหนวย g/l 

กฎความดันยอย 
ของดอลตัน 

“แกสผสมที่ภาวะเดียวกัน 
ความดันรวมเทากับความ 
ดันยอยของแกสแตละชนิด
รวมกัน” 

Pรวม = Pยอยบวกกัน Pรวม = P1 + P2 + ... 

กฎการแพรผาน 
ของเกรแฮม 

“ท่ีอุณหภูมิและความดัน
เดียวกัน อัตราการแพร
ผานของแกสเปนสัดสวน
ผกผันกับรากท่ีสองของ
ความหนาแนนของแกส”

r ∝ 
d

1  

   และ 
r ∝ M

1  

 
2
1
r
r  = 

1
2

d
d  = 

1
2

M
M  

ใชแยกไอโซโทปได 

 
 ตัวอยางการคํานวณเกี่ยวกับกฎของแกส   
ตัวอยางที่ 1 บรรจุแกสไนโตรเจนลงในถุงลมอากาศรถยนตขนาด 65.0 l มีความดัน 745 mmHg ถาแกสนี้ถูก
บรรจุในถุงลมอากาศขนาด 25.0 l ท่ีอุณหภูมิเดียวกันจะมีความดนัเทาใด  
วิธีทํา   

N2(g)  65.0 l 
745 mmHg 

อุณหภูมิและมวลคงที่
กฎของบอยล

N2(g)  25.0 l 
x mmHg 

 
  สูตร P1V1 = P2V2 
  แทนคา 745 mmHg × 65.0 l = x × 25.0 l 
   ∴ x = 25

65745 ×   =  1937 mmHg 
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ตัวอยางที่ 2 หลอดฉีดยาปลายปดบรรจุแกส CO2 อานปริมาตรของแกสได 25.0 ml ท่ีอุณหภูมิหอง (20.0°C) 
จะอานปริมาตรของแกสในหลอดฉีดยาไดเทาใด ถานําไปแชในน้ําอุณหภูมิ 37°C  
วิธีทํา   

CO2(g)  25.0 ml 
20°C 

ความดันและมวลคงที่
กฎของชารล

CO2(g)  x ml 
37°C 

 
  สูตร 

1
1

T
V  = 

2
2

T
V  

  แทนคา  ; 20)K(273
ml25.0

+  = 37)K(273
x
+  

   ∴ x = 293
31025.0 ×   =  26.5 ml 

 
ตัวอยางที่ 3 บรรจุแกสไนโตรเจนในถุงลมอากาศในรถยนต ซ่ึงมีปริมาตร 65 l มีความดัน 829 mmHg ท่ี 25°C  
จงหาจํานวนโมลของแกสไนโตรเจนในถุงลมอากาศนี้  
วิธีทํา   

 ถุงลมอากาศ = N2(g) 
65 l  25°C  829 mmHg 

กฎแกสสมบูรณ
ถุงลมนี้มี N2(g) = ? mol 

 
  สูตร PV = nRT 
  แทนคา  ; 760

829  atm × 65 l = n × 0.0821 l ⋅ atm ⋅ K-1 ⋅ mol-1 × (273 + 25)K 

   ∴ n = 2980.0821760
65829
××

×   =  2.898 ≈ 2.9 mol N2  
ตัวอยางที่ 4 จงคํานวณความหนาแนนของแกสคารบอนไดออกไซดท่ี STP และใหบอกดวยวาความหนาแนน
มากกวาหรือนอยกวาอากาศ (1.2 g/l)  
วิธีทํา   

CO2(g) ท่ี STP 
คือ 0°C  1 atm 

กฎความหนาแนนของแกส dCO2
 = ? g/l 

 
  สูตร d = RT

PM  

  แทนคา  ; dCO2 = 
0)K  (273 molKatml0.0821

g/mol44atm1
11

      +×⋅⋅⋅
×

--  

    = 1.96 g/l 
   ความหนาแนนของ CO2(g) มากกวาความหนาแนนของอากาศ (d = 1.2 g/l) 
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ตัวอยางที่ 5 จงเปรียบเทียบอัตราการแพรผานของแกส CO2 และแกส H2 ท่ีอุณหภูมิและความดันเดียวกัน 
(มวลอะตอมของ H = 1  C = 12  O = 16) 

วิธีทํา จากกฎการแพรผานของเกรแฮม 
2CO
2H

r
r

 = 
2H
2CO

M
M

 

 แทนคา ; 
2CO
2H

r
r

 = 2
44   =  22   =  4.7 

   ∴ rH2 = 4.7 rCO2 

 แกส H2 แพรเรว็เปน 4.7 เทาของแกส CO2 
 

แบบทดสอบ 
 
1. แกสหุงตมชนิดหนึง่บรรจุไวในถัง ซ่ึงมีปริมาตร 40 l มีความดัน 120 atm ภายหลังทําใหแกสนี้มีความดัน

เปน 90 atm  จงหาปริมาตรของแกสหุงตมน้ี และปรมิาตรของแกสนี้เปลี่ยนแปลงไปเทาใด ถาอุณหภูมิคงท่ี 
 1) 48 l,  36 l 2) 36 l,  12 l  *3) 53.3 l,  13.3 l 4) 30 l,  10 l  
2. นักเรียนคนหนึ่งทําการทดลองวดัปริมาตรของแกส ซ่ึงมีมวลคงท่ี ท่ีความดันตางๆ ควบคุมในอุณหภูมิคงท่ี 

ผลการทดลองแสดงไวในตารางตอไปนี้  
คร้ังที ่ ปริมาตร (cm3) ความดัน (mmHg) 

1 
2 
3 
4 

240 
180 
144 
108 

600 
800 
1000 
1200  

 สมมติวาความดันท่ีอานไดท้ังหมดถูกตอง แตจะมีความคลาดเคลื่อนในการอานปริมาตรของแกสอยูหนึ่งคา
ปริมาตรท่ีผิด คือขอใด 

 1) ครั้งท่ี 1 2) ครั้งท่ี 2 3) ครั้งท่ี 3  *4) ครั้งท่ี 4  
3. แกส O2 มีปริมาตร 233 cm3 อุณหภูมิ 15°C ความดัน 775 mmHg ท่ี STP แกสนี้จะมีปริมาตรเทาใด 
 1) 220 cm3  *2) 225 cm3 3) 230 cm3 4) 242 cm3  
4. แกส x  1 mol หนัก 70 g ท่ี STP ถา x มีปริมาตร 300 cm3 ท่ีอุณหภูมิ 27°C ความดัน 1 atm จะหนัก

เทาใด 
  *1) 0.85 2) 0.94 3) 1.03 4) 2.33  
5. ถาแกส x มีมวลโมเลกุลเทากับ 81 เคลื่อนท่ีในภาชนะหนึ่งไดระยะทาง 30 cm ในเวลา 2 วนิาที แกส y 

มวลโมเลกุลเทากับ 25 จะเคลื่อนท่ีไดระยะทางกี่เซนติเมตรในเวลา 4 วินาที 
  *1) 108 cm 2) 96 cm  3) 75 cm 4) 62 cm   
6. ท่ีอุณหภูม ิ50°C แกสแอมโมเนียมีความดัน 4.8 atm ถาปริมาตรของแกสแอมโมเนียลดลง 5

1  ของปรมิาตรเดิม 
โดยอุณหภูมิคงท่ี ความดันของแกสแอมโมเนียจะมีคาเทาใด 

 1) 5.3 atm  *2) 6.0 atm 3) 6.3 atm 4) 6.7 atm 
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ไฟฟาเคมี 
 
1. ปฏิกิริยารีดอกซ (Redox reaction) 
 คือ ปฏิกิริยาท่ีการถายโอนอิเล็กตรอนหรือปฏิกิริยาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน (ON) ของธาตุใน
สาร โดยมีท้ังเลขออกซิเดชันเพ่ิมและลดเกิดขึ้นในปฏิกิริยาเดียวกนั เชน 

เลขออกซเิดชนัลดลง
เลขออกซิเดชนัเพ่ิมข้ึน

(aq)Cu2+ Zn(s)
0+ Cu(s) (aq)Zn2++

-e ถายโอน
0

  
 ปฏิกิริยานอนรีดอกซ (Non-redox reaction) คือ ปฏิกิริยาท่ีไมมีการถายโอนอิเล็กตรอนหรือปฏิกิริยาท่ี 
ไมมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน (ON) ของธาตุในสาร เชน 
 +1 -2+1   +1-1 +1 -1 +1-2 
 NaOH(aq) + HCl(aq)  NaCl(aq) +  H2O(l)   
 หมายเหตุ  (ON) ยอมาจาก Oxidation number เลขออกซิเดชัน   
 ปฏิกิริยารีดอกซ  ประกอบดวย 
 1. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน คือ ปฏิกิริยาท่ีให e- หรือปฏิกิริยาท่ี ON เพิ่ม 
   Zn0(s)    Zn2+(aq) + 2e- 
 2. ปฏิกิริยารีดักชนั คือ ปฏิกิริยาท่ีรับ e- หรือปฏิกิริยาท่ี ON ลด 
   Cu2+(s) + 2e-   Cu0(s) 
  สารต้ังตนในปฏิกิริยารีดอกซ 
  1. ตัวออกซิไดส (Oxidizer) คือ สารท่ีรับ e- หรอืสารที่มี ON ลด 
  2. ตัวรีดวิซ (Reducer) คือ สารท่ีให e- หรือสารที่มี ON เพ่ิม  
ตัวอยางที่ 1 

เลขออกซิเดชันลดลง
เลขออกซิเดชันเพ่ิมข้ึน

722 OCrK 6KBrRedox 42SO7H 23Br 42SO4H 342 )(SOCr O7H2

ตัวออกซิไดส ตัวรีดิวซ

0
+

-e ถายโอน

+ + + +
-1+6 +3

 
 K2Cr2O7   เปนตัวออกซิไดส  ทําหนาท่ีออกซิไดส แตถูกรีดิวซ 
 KBr  เปนตัวรดีิวซ   ทําหนาท่ีรีดิวซ แตถูกออกซิไดส 
 
 สรุป   ตัวออกซิไดส  +  ne-      ตัวรดีิวซ  
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แบบทดสอบ 
 
1. ขอใดเปนปฏิกิริยารีดอกซ 
 1) Fe +3

62O)(H  + 3NH3  Fe(OH)3 + 3H2O + 
+
43NH  

 2) Fe +3
62O)(H  + H2O  Fe(H2O)5OH2+ + H3O+ 

 *3) 2Fe +3
62O)(H  + 16OH- + 3Cl2   2Fe -2

4O  + 20H2O + 6Cl- 

 4) Fe3+ + K+ + Fe -4
6(CN)   [Fe(H2O)5CNS]2+ + H2O  

2. ขอใดตอไปนี้ท่ีแสดงวา H2O2 เปนตัวรีดิวซ 

 *1) 2Fe -3
6(CN)  + H2O2 + 2OH-  2Fe -4

6(CN)  + 2H2O + O2 
 2) PbS + H2O2  PbSO4 + 4H2O 
 3) Cr2 -2

7O  + 4H2O2 + 2H+  2CrO5 + 5H2O 
 4) 2NH2OH + 6H2O2  2HNO3 + 8H2O 
 
2.  การดุลสมการรีดอกซ  มี 2 วิธี 
 2.1 การดุลสมการของปฏิกิริยารีดอกซโดยใชเลขออกซิเดชัน 
 หลัก 1. เขียนสมการเคมี ระบุ ON ท่ีเปลี่ยนไป 
   2. ทํา ON ท่ีเพ่ิมและลดใหเทากันดวยการคูณไขวสลับคา ON ท่ีเปลี่ยนนี้ 
   3. ทําจํานวนอะตอมของธาตุท่ีเปลี่ยน ON ท้ังทางซายและทางขวาใหเทากัน 
   4. ถาเปนสมการไอออนิก ดุลประจซุายและขวาเทากัน 
   5. ถาไมใชสมการไอออนิก ก็ใหดุลจํานวนอะตอมของธาตุอื่น ท้ังทางซายและทางขวาใหเทากัน 
   6. สมการท่ีดุลแลว ใหตรวจสอบจํานวนอะตอมของธาตุและประจุ (สมการไอออนิก) ท้ังทางซาย
และทางขวาใหเทากัน   
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ตัวอยางที่ 2 จงดุลสมการของปฏิกิริยานี้ 
    KMnO4  +  H2O2  +  H2SO4    K2SO4  +  MnSO4  +  H2O  +  O2 
วิธีทํา 
 

42KMnO + 42SO3H 42SOK 42MnSO

+7

ON ลดลง = 5
ON เพิ่มข้ึน = (1) × 2 = 2

เพิ่มลด

-1 +2 0

25

22O5H + + O8H2+ 25O+

 
ตรวจนับจํานวนอะตอมของธาตุแตละชนิดทางซายและขวาพบวาเทากัน แสดงวาสมการดุล 

  
 2.2 หลักการดุลสมการแบบครึ่งปฏิกิริยา 
 1. แบงสมการเคมีเปน 2 สมการยอยที่ไมสมบูรณ (ครึ่งปฏิกิริยา) โดยมีสมการหนึ่งเปนออกซิเดชัน และ
อีกสมการหน่ึงเปนรีดักชัน 
 2. ดุลคร่ึงสมการยอยแตละสมการ 
  ก. เริ่มดุลอะตอมธาตุตางๆ ยกเวน H และ O 
  ข. ตอไปดุลอะตอม O โดยการเตมิ H2O 
  ค. แลวดุลอะตอม H โดยการเติม H+ 
  ง. สุดทายดุลประจุโดยการเติม e- ลงในขางท่ีมีประจุมาก จํานวนอิเล็กตรอนที่เติมเทากับผลตาง
ระหวางประจุท้ังสอง 
 3. คูณแตละครึ่งสมการดวยตวัเลขจํานวนเต็ม เพ่ือใหจํานวนอิเล็กตรอนที่ใหในครึ่งสมการหนึ่งเทากับ
จํานวนอิเล็กตรอนที่รับในอีกครึ่งสมการหนึ่ง 
 4. รวม 2 ครึ่งสมการและหักลางสารแตละชนิดใหเหลือปรากฏในขางใดขางหนึ่งของสมการ 
 5. ตรวจสมการเคมีจนแนใจวาจํานวนอะตอมของธาตุแตละชนิด และประจุรวมทางซายและขวา ท้ัง 2 ขาง
เทากัน 
 6. สําหรับปฏิกิริยารีดอกซท่ีเกิดในสารละลายเบส สมการจะดุลดวยการเติม OH- และ H2O แต
เนื่องจากการดุลสมการขางตนจะอยูในรูปสารละลายกรด “H+ ไอออน” สามารถสะเทินเปน “กลาง” ดวยการ
เติม OH- ไอออนจํานวนเทากับ H+ ไอออน ท้ัง 2 ขางของสมการ 
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ตัวอยางที่ 3 จงดุลสมการรีดอกซดวยวิธีคร่ึงปฏิกิริยา 
 ก. Cr2 -2

7O (aq) + Cl- (aq) + H+ (aq)  Cr3+ (aq) + H2O (l) + Cl2 (g) 

 ข. CN- (aq) + 
-
4MnO  (aq)  CNO- (aq) + MnO2 (s) (สารละลายเบส) 

 
วิธีทํา  
 ก. ข้ันที่ 1 แยกเปน 2 ครึ่งปฏิกิริยา 
   Cr -2

7O (aq)  Cr3+ (aq)  
   Cl- (aq)  Cl2 (g)  
  ข้ันที่ 2 ดุลทีละครึ่งปฏิกิริยา ครึ่งปฏิกิรยิาแรก Cr2 -2

7O  เกิด 2Cr3+  7O อะตอมใน Cr2 -2
7O      

ดุลดวยการเตมิ 7H2O เปนผลิตภัณฑ 14H อะตอมใน 7H2O ดุลดวยการเติม 14H+ เปนสารตั้งตน 
14H+ (aq) + Cr2 -2

7O (aq)  2Cr3+ (aq) + 7H2O (l) 
   ดุลประจุดวยการเติมอิเล็กตรอนทางขางซายเทากับผลตางระหวางท้ัง 2 ขาง 

6e- + 14H+ (aq) + Cr2 -2
7O (aq)  2Cr3+ (aq) + 7H2O (l) 

   ในทํานองเดียวกันอีกครั้งปฏิกิริยาท่ีดุลแลวก็จะเปน ดังนี้ 
2Cl- (aq)  Cr2 (g) + 2e-  

  ข้ันที่ 3 ทําจํานวนอิเล็กตรอนที่ใหและรับในครึ่งปฏิกิริยาท้ัง 2 ใหเทากัน ดวยการคูณ 3 ในสมการท่ี 2 
ได 6e- เทากับในสมการที่ 1  
  ข้ันที่ 4 รวมสมการท้ังสองอิเล็กตรอนหักลางหมดไปไดสมการของปฏิกิริยาท่ีดุลแลว ดังนี้ 

14H+ (aq) + Cr2 -2
7O (aq) + 6Cl- (aq)  2Cr3+ (aq) + 7H2O(l) + 3Cl2 (g)  

  ข้ันที่ 5 ตรวจสมการสุทธิ จํานวนอะตอมของแตละธาตุทางซายและขวาเทากันคือ 14H, 2Cr, 7O 
และ 6Cl และตรวจประจุรวมทางซายและขวาเทากันคือ +6 สมการดุล  
 ข. ข้ันที่ 1 แยกเปน 2 ครึ่งปฏิกิริยาท่ียังไมดุล 

CN- (aq)  CNO- (aq)  
-
4MnO (aq)  MnO2 (s)  

 
  ข้ันที่ 2 เริ่มดุลแตละครึ่งปฏิกิริยาในรูปสารละลายกรด ดังนี ้

CN- (aq) + H2O (l)  CNO- (aq) + 2H+ (aq) + 2e- 
3e- + 4H+ (aq) + 

-
4MnO (aq)  MnO2 (s) + 2H2O (l)  

 
  ข้ันที่ 3 เนื่องจากปฏิกิริยาท่ีตองการอยูในรูปสารละลายเบส สมการท่ี 1 เติม 2OH- ซายและขวา
เพ่ือทําให 2H+ เปน 2H2O และสมการที่ 2 เติม 4OH- ซายและขวา เพ่ือทําให 4H+ เปน 4H2O ดังน้ี  
  2OH- (aq) + CN- (aq) + H2O (l)  CNO- (aq) + 2H+ (aq) + 2OH- (aq)  + 2e-  
 (1) 2OH- (aq) + CN- (aq)  CNO- (aq) + H2O (l)  + 2e- 

  3e- + 4H+ (aq) + 4OH- (aq) + -
4MnO (aq)  MnO2 (s) + 2H2O (l) + 4OH- (aq)  

 (2) 3e- + 2H2O (l) + -
4MnO (aq)  MnO2 (s) + 4OH- (aq) 
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  ข้ันที่ 4 ทําอิเล็กตรอนที่ใหและรับเทากัน 
 (1) × 3 ; 6OH-(aq) + 3CN-(aq)  3CNO-(aq) + 3H2O(l) + 6e- 
 (2) × 2 ; 6e- + 4H2O(l) + 

-
42MnO (aq)  2MnO2(s) + 8OH-(aq) 

 รวมได 6OH-(aq) + 3CN-(aq) + 4H2O(l) + -
42MnO (aq)  

   3CNO-(aq) + 3H2O(l) + 2MnO2(s) + 8OH-(aq) 
 สรุป 3CN-(aq) + H2O(l) + -

42MnO (aq)  3CNO-(aq) + 2MnO2(s) + 2OH-(aq)  
  ข้ันที่ 5 ตรวจสมการ จํานวนอะตอมของธาตุและประจุ 3C, 3N, 2H, 9O, 2Mn และประจุ 5- 
 

แบบทดสอบ 
 
1. การดุลสมการรีดอกซขอใดถกูตอง 
 1) Fe3+ + Sn2+  Fe2+ + Sn4+ 
 2) 2Tl3+ + Fe -3

6(CN)  + 2H2O  2TiO2+ + -4
6Fe(CN)  + 4H+  

 *3) -
42MnO  + 6H+ + 

-
25NO   2Mn2+ + 

-
35NO  + 3H2O 

 4) Cl2 + SO2 + H2O  -2
4SO  + 2Cl- + 2H+  

2. แรเหล็กตวัอยางหนัก 0.85 g ละลายในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) โดยเหล็กในแรเหล็กเปน Fe2+ 
แลวไทเทรตกับสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) 0.041 mol/dm3  จํานวน 36.1 mol  จงหา
รอยละโดยมวลในแรเหล็กน้ี 

 (กําหนดให มวลอะตอม Fe = 55.8  Cr = 51.99  O = 15.99  H = 1) 
Fe3+ + Cr2 -2

7O  + H+  Fe3+ + Cr3+ + H2O 
 1) 49.6% 2) 8.25%  *3) 58.3% 4) 50.4%  
3. X และ Y เปนธาตุสมมติ สารประกอบของธาตุ X และ Y เกิดปฏิกิริยาในสารละลายเบส เขียนสมการไอออนิก

ไดดังนี ้
-
4aXO (aq) + 

-2
3bYO (aq)  cXO2 (s) + 

-2
4dYO (aq) 

 เมื่อดุลสมการโดยใชครึ่งปฏิกิริยาแลวขอสรุปใดผิด 
 1) a + b = 5    
 2) น้ําเปนสารตั้งตน และ OH- เปนผลิตภัณฑ 
 3) X -

4O  เปนตัวออกซิไดส และ Y -2
3O  เปนตัวรีดวิซ 

 *4) จํานวนอิเล็กตรอนที่เก่ียวของเทากับ 5 
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3. การจัดเรียงลําดบัความสามารถในการรับอิเล็กตรอนและการให 
 อิเล็กตรอนของสาร 
 การรับ e- และการให e- ของธาตุ หรือไอออนของธาต ุ 
 การรับ e- ของสาร การให e- ของสาร 
 
 ไอออนบวกของโลหะ  +  ne-    โลหะ 
 
 Ag+(aq)  +  e-    Ag(s) 
 
 ธาตุอโลหะ  +  ne-    ไอออนลบของโลหะ 
 
 Cl2(aq)  +  2e-     2Cl-(aq) 
 

ความแรงของตัวออกซิไดส ∝ ความสามารถในการรับ e- 
ความแรงของตัวรีดวิซ ∝ ความสามารถในการให e- 

 
 สารท่ีรับ e- ไดดี ตรงขามของสารนั้นจะให e- ไดไมด ี

Ag+  +  e-    Ag 
 สารท่ีรับ e- ไดไมดี ตรงขามของสารนั้น จะให e- ไดไมด ี

Na+  +  e-    Na 
 ลําดับความสามารถในการรับ e- ของสารสามารถจะหาไดจากขอมูลการทดลอง หรือ E° เชน จากการ
ทดลอง พบวาการรับ e-  Ag+ > Cu2+ และ Cu2+ > Zn2+ สรุปการเรียงลําดับการรับ e- จากมากไปนอย   
Ag+ > Cu2+ > Zn2+  
 ประโยชนการจัดเรียงลําดับความสามารถเปนการรบั e- 
 1. บอกความแรงของตัวออกซิไดส 
 2. บอกความแรงของตัวรีดวิซ 
 3. ทํานายปฏิกิริยา Redox 
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แบบทดสอบ 
 
1. เมื่อกลุมโลหะ 4 ชนิดลงในสารละลายซัลเฟตของโลหะทั้ง 4 ชนิด ดังแสดงในตาราง ไดผลการทดลองดังน้ี 
  แสดงวามีผลึกมาเกาะที่แทงโลหะ 
  แสดงวาไมมีการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได  

สารละลายซัลเฟต โลหะ 
R S T U 

R     
S     
T     
U      

 อันดับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของไอออนของโลหะทั้ง 4 ชนิด คือขอใด 
 1) R < S < T < U   *2) S < R < T < U 
 3) U < S < T < R   4) U < R < T < S  
2. จากขอมูลตอไปนี้ 
  ก. Zn ไมทําปฏิกิริยากับน้ํา แต Na ทําปฏิกิริยารุนแรงกับน้ํา 
  ข. จุม Cu ลงในสารละลาย AgNO3  สารละลายเปลี่ยนเปนสีฟาออน 
  ค. จุม Zn ลงในสารละลาย CuSO4  สีฟาของสารละลายจางลง 
 จงเรียงลําดับความสามารถในการเปนตัวรีดิวซจากมากไปนอย 
 *1) Na  Zn  Cu  Ag   2) Zn  Na  Cu  Ag 
 3) Cu  Zn  Ag  Na       4) Ag  Cu  Zn  Na     
 
4. เซลลไฟฟาเคมี 
 เซลลไฟฟาเคมี คือ เครื่องมอืท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเปนไฟฟาหรือไฟฟาเปนเคม ี
    เซลลกัลวานกิ : เซลลไฟฟาเคมีท่ีเปลี่ยนจากพลังงานเคมีเปนพลังงานไฟฟา 
      เชน ถานไฟฉาย เซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว 
    เซลลอิเล็กโทรไลต : เซลลไฟฟาเคมีท่ีเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเคมี  
      เชน เซลลแยกน้ําดวยไฟฟา การชุบโลหะดวยไฟฟา 
 สวนประกอบของเซลลไฟฟาเคมี  
 1. ข้ัวไฟฟา : ของแข็งท่ีนําไฟฟาได การถือขั้วตามสากล ตามการเกิดปฏิกิริยา 
  ข้ัวแอโนด : Oxidation ข้ัวแคโทด : Reduction 
 2. สารอิเล็กโทรไลต : ของเหลวนําไฟฟาเพราะมีไอออนเคลื่อนที่ไปมา เชน สารละลายกรด–เบส–เกลือ 
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 สรุปสาระสําคัญของเซลลไฟฟาเคมี 
 1. ปฏิกิริยาเปนแบบรีดอกซ กระแสไฟฟาเปนกระแสตรง (กระแสอิเล็กตรอน) 
 2. มีความสําคัญตอความเปนอยูในชีวิตประจําวัน มีประโยชนตออุตสาหกรรม เชน 
  ใหไฟฟามาใช เซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว ถานไฟฉาย 
  อุตสาหกรรม การชุบโลหะดวยไฟฟา การทําโลหะใหบริสุทธ์ิดวยไฟฟา 
 เซลลกัลวานกิหรือเซลลวอลตาอิก เปนเซลลไฟฟาเคมีท่ีเปลี่ยนพลังงานเคมีเปนพลังงานไฟฟา โดยทั่วไป
ประกอบดวยครึ่งเซลล 2 ครึ่งเซลลตอเขากัน แลวเช่ือมวงจรภายในใหครบสะพานเกลือ 
 คร่ึงเซลล ระบบของสารอยูรวมกับไอออนของสารนั้นหรือระบบที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
 สะพานเกลือ ตัวเช่ือมตอวงจรภายในของแตละครึ่งเซลลเขาดวยกันใหครบวงจร สารท่ีใชทําสะพานเกลือ 
สารประกอบไอออนิก ละลายน้ําแตกตัวเปนไอออนนําไฟฟาด ี ไมทําปฏิกิริยากับสารในครึ่งเซลล ใชในรูป       
สารละลายอิ่มตัว  
 หนาที่ของสะพานเกลือ 
 1. ทําใหครบวงจร 
 2. ดุลประจุไมใหเกิดการสะสมประจุในครึ่งเซลล ซ่ึงจะทําใหไฟฟาไหลลดลงหรอืหยุดไหล  

  
 ปฏิกิริยารวม ;   Zn(s) + Cu2+(aq)    Zn2+(aq) + Cu(s)  
 ขั้ว Zn สึกกรอน ขั้ว Cu มีมวลเพ่ิม สารละลาย Zn2+ เพ่ิมขึ้น แตสารละลาย Cu2+ ลดลง ถาเซลลกัลวานิก 
มีโวลตมเิตอรชนิดเข็มเบนตออยูดวย จะพบวาเข็มเบนตามการไหลของกระแสอิเล็กตรอน 
 สรุปสาระสําคัญของเซลลกัลวานิก 
 1. ใหกระแสอิเล็กตรอน ขั้วท่ีอเิล็กตรอนไหลออกเปนข้ัวลบ และอิเล็กตรอนไหลเขาเปนข้ัวบวก 
 2. เกิดปฏิกิริยารีดอกซ เพราะมีการถายโอน e- กัน 
 3. อิเล็กตรอนจะไหลออกจากครึ่งเซลลท่ีมีศักยตํ่าไปสูง 
 4. ครึ่งเซลลท่ีใชขั้ววองไว ขั้วลบ (แอโนด) สึกกรอน  ขั้วบวก (แคโทด) มีมวลเพ่ิม 
 5. เมื่อกระแสไฟฟาไหลนานๆ ครึ่งเซลลออกซิเดชันจะเกิดการสะสมประจุบวก และครึ่งเซลลรดีักชันจะ
เกิดการสะสมประจุ ถึงแมจะมีสะพานไอออนก็ดุลประจุไดไมทันเกิดการสะสมประจุขึ้นในที่สุด 
 6. เซลลกัลวานกิ 
  คร่ึงเซลลออกซิเดชัน ถาใชข้ัววองไว ขั้ว (โลหะ) จะสึกกรอน แตถาใชขั้วเฉื่อยไมพุกรอน สารละลาย
มีปริมาณไอออนบวกเพิ่มข้ึน สะพานเกลือขับไอออนลบลงดุลประจุ 
  คร่ึงเซลลรีดักชัน ท่ีขั้วจะไมผุกรอน สารละลายมีปริมาณไอออนลบเพิ่มขึ้น สะพานเกลือขับไอออน
บวกลงดุลประจ ุ
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5. แผนภาพเซลลไฟฟาเคมี  
 คือ กลุมสัญลักษณแสดงเซลลไฟฟาเคมี 
 สรุป แผนภาพเซลลไฟฟาเคมี  

ขั้ว / ไอออนในสารละลาย // ไอออนในสารละลาย / ขั้ว

ครึ่งเซลลออกซิเดชัน ครึ่งเซลลรีดักชัน

ขั้วแอโนด สะพานไอออน ขั้วแคโทด  
 ตัวอยางแผนภาพของเซลลกัลวานิกบางชนิด 
 Zn(s) / Zn2+(aq) // Cu2+(aq) / Cu(s) 
 Sn(s) / Sn2+(aq, 1 mol/dm3) // Zn2+(aq, 1 mol/dm3) / Zn(s) 
 Pt(s) / H2(g, 1 atm) / H+(aq) // Fe2+(aq), Fe3+(aq) / Pt   

 แผนภาพของเซลลกัลวานิก  แผนภาพของเซลลอิเล็กโทรไลต 
 ออกซิเดชัน // รีดักชัน 

   
 o

rE ต่ํา o
rE สูง 

 
 o

cellE  เปนบวก 

 ออกซิเดชัน // รีดักชัน 

   
 o

rE สูง o
rE ต่ํา 

 
 o

cellE  เปนลบ 
  
ตัวอยางที่ 4 กําหนดแผนภาพเซลลกัลวานิก  

X(s) / X2+(aq) // Y3+(aq) / Y(s) 
 จงตอบคําถามตอไปนี้ 
 ก. บอกขั้วแอโนดและแคโทด 
 ข. บอกสารที่เปนตัวออกซิไดส และสารที่เปนตัวรีดวิซ 
 ค. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นในแตละครึ่งเซลล 
 ง. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยารีดอกซท่ีเกิดขึ้น  
วิธีทํา ก. ขั้วแอโนด X และขั้วแคโทด Y 
 ข. X เปนตัวรีดิวซ และ Y3+ เปนตัวออกซิไดส 
 ค. ครึ่งเซลล X / X2+ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดังนี ้
   3X (s)  3X2+(aq) + 6e- 
  ครึ่งเซลล Y / Y3+ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดังนี ้
   2Y3+(aq) + 6e-  2Y 
 ง. สมการแสดงปฏิกิริยารดีอกซ คือ 
   3X(s) + 2Y3+(aq)  3X2+(aq) + 2Y(s) 
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6. ศักยไฟฟาของครึ่งเซลล 
 ภาวะมาตรฐานของครึ่งเซลลเปนภาวะที่ 25°C สารละลายเขมขน 1 mol/dm3 แกสเกี่ยวของกับความดัน          
1 atm การหาคาศักยไฟฟาของครึ่งเซลล หาไดจากการเปรียบเทียบกับครึ่งเซลลไฮโดรเจนมาตรฐานสากล 
 ครึ่งเซลลไฮโดรเจนมาตรฐานประกอบดวยขั้วแพลทินัมแบลกจุมในสารละลายกรด HCl 1 mol/dm3            
ผานแกส H2 ความดัน 1 atm ท่ี 25°C  o

+/H2H
E  = 0.00 V 

 
 การหาศักยไฟฟามาตรฐานของครึ่งเซลล (E°) 
 การหาคา E° ของครึ่งเซลลในทางปฏิบัติทําไดดังน้ี 
 นําครึ่งเซลลมาตรฐานที่ตองการหาคา E° มาตอกับครึ่งเซลลไฮโดรเจนมาตรฐานเปนเซลลกัลวานิก โดยมี
โวลตมิเตอรตออยูดวย แลวอานคาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลล o

cellE  บันทึกทิศทางการเบนของเข็มโวลตมิเตอร 

กําหนด o
+/H2H

E  = 0.00 V นําขอมูลไปแทนในสูตร o
cellE  = o

)(E +  - o
)(E -  หรือ o

CathodeE  - o
AnodeE  หา E° 

ของครึ่งเซลลมาตรฐานท่ีตองการได  
 สรุปสาระสําคัญของคา E° ของครึ่งเซลล 
 
 1. E° ของครึ่งเซลล

1. o
rE

2. o
QE

 

 
 

 2. หลกัเกณฑคณติศาสตรกบัคา E° ของครึ่งเซลล

การคณูหรือการหาร

2. การกลบั

1.

3. การบวก
4. การลบ

  

 
 
 
 

เปนคา E° แสดงความสามารถในการรับ e- 
เชน Zn2+(aq) + 2e-  Zn(s) o

rE   =  -0.76 V 
 
เปนคา E° แสดงความสามารถในการให e- 

เชน Zn(s)  Zn2+(s) + 2e- o
QE   =  +0.76 V 

สมการ  E°  คงท่ี 
 
สมการ  E° เขียนกลับตัวเลขเดิม  
 กลับเครื่องหมายบวกเปนลบ 
 และลบเปนบวก 
สมการยอย  E° ยอย บวกกัน 
สมการยอย  E° ยอย ลบกัน 
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 3. ความแรงของตัวออกซิไดส และตัวรีดิวซของสารกับคา E°

1.    ความแรงของตัวออกซิไดส เปล่ียนตาม E° ของสาร

2.    ความแรงของตัวรีดิวซ เปล่ียนกลับคา E° ของสารตรงกันขาม

 

  
ตัวอยางที่ 5 Ag+(aq) + e-  Ag(s) E1  =  +0.80 V 
 Mg2+(aq) + 2e-  Mg(s) E2  =  -2.38 V  
  Ag+ เปนตัวออกซิไดสแรงกวา Mg2+ เพราะมี E° สูงกวา 
  Mg เปนตัวรีดวิซแรงกวา Al เพราะมี E° ของสารตรงขามต่ํากวา   
 การนําคา E° ของครึ่งเซลลไปใช 
 1. การหา o

cellE  หรือโวลตเตจ หรือศักยไฟฟาของเซลล 
 
 ลักษณะโจทย กําหนด E° ของครึ่งเซลลมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
 
 หลักวิธีทํา 2 วิธี 1. ใชสูตร o

cellE  = o
CathodeE  - o

AnodeE  
   หรือ 
   2. ใชหลักคณิตศาสตรการคูณ หาร กลับ บวก ลบ สมการเคมี  
 2. การทํานายปฏิกิริยา Redox 
  หลักการใชคา E° ทํานายทิศทางปฏิกิริยา Redox 
 
 1. o

cellE  เปนบวก ปฏิกิริยารีดอกซเกิดตามสมการท่ีเขียน (ปฏิกิริยาเกิดเอง) 
   เชน Cl2 + 2Br-  2Cl- + Br2  o

cellE   =  +0.29 V 
 
 2. o

CathodeE  เปนลบ ปฏิกิริยารีดอกซไมเกิดตามสมการท่ีเขียน ถาเกิดตรงเขียนทิศทางยอนกลับ 
   เชน Mn2+ + Zn  Mg + Mn2+(aq)  o

cellE   =  -1.62 V 
 
 3. o

AnodeE  เปนศูนย ปฏิกิริยารีดอกซเขาสูภาวะสมดุล 
   เชน Cu2+ + Zn  Cu + Zn2+ o

cellE   =  0 V 
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แบบทดสอบ 
 
1. กําหนดให 
  ปฏิกิริยารีดักชนั E° (V) 
  Cr3+ + 3e-    Cr -0.74 
  Ni2+ + 2e-    Ni -0.25 
 ถานําครึ่งเซลล Ni(s) / Ni2+(1 mol/dm3) กับครึ่งเซลล Cr(s) / Cr3+ (1 mol/dm3) ตอเปนเซลลกัลวานิก

จะไดศักยไฟฟาของเซลลคูน้ีมีคาก่ีโวลต 
 1) -0.99  *2) 0.49 3) 0.73 4) 0.99  
2. เซลลไฟฟาเคมีชนิดหนึ่งใช Pt เปนขั้วไฟฟาเกิดปฏิกิริยาดังน้ี 
  A3+(aq) + B+(aq)  A2+(aq) + B2+(aq) o

cellE   =  +0.51 V  
 ขอใดสรุปถกูตอง 
 1) แผนภาพเซลลไฟฟาเคมีเปนดังน้ี Pt/A2+(aq), A3+(aq)//B2+(aq) + B+(aq)/Pt 
 *2) B+ ทําหนาท่ีเปนตัวรีดิวซ และ A3+ เกิดปฏิกิริยารดีักชัน 
 3) ปฏิกิริยานี้เกิดไดเองโดยมี A3+ ทําหนาท่ีเปนตัวรีดิวซ 
 4) B+ มีความสามารถในการรับอเิลก็ตรอนดีกวา A3+  
3. ซิลิไนตไอออนและซัลไฟตไอออนทําปฏิกิริยากันไดดังน้ี 
  2Se2-(aq) + (aq)2SO2

3
-  + 3H2(l)  2Se(s) + 6OH-(aq) + -2

32OS (aq) o
cellE  = +1.49 V 

 ถา -2
32SO (aq) + 3H2O(l) + 4e-  -2

33OS (aq) + 6OH-(aq) E° = -0.57 V 

  Se(s) + 2e-  Se2-(aq) E° = x V 
 x มีคาเทาใด 
 1) -0.11 2) -0.22 3) -0.46  *4) -0.92  
4. จากปฏิกิริยาครึ่งเซลลรีดักชัน และคา E° ตอไปนี ้
  A2+ + 2e-  A E° = -1.5 V 
  B+ + e-  B E° = -0.3 V 
 ถาไอออนมีความเขมขน 1.00 mol/dm3 และสามารถเขียนแผนภาพเซลลไดดังน้ี 
  A / A2+(aq) // B+(aq) / B 
 ขอความใดผิด 
  *1) อิเล็กตรอนจะวิ่งจากขั้ว B ผานวงจรภายนอกไปยังขั้ว A 
 2) ศักยไฟฟาของเซลล = 1.2 V  
 3) ถาตอขั้ว A และขั้ว B เขากับโวลตมิเตอร เข็มจะเบนไปทาง B 
 4) ปฏิกิริยาตามแผนภาพเซลลจะเกิดขึ้นไดเอง    



วิทยาศาสตร เคมี (160)__________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 
2008 

5. กําหนดคา E° ท่ี 298 K ดังน้ี 
 ปฏิกิริยาคร่ึงเซลลรีดักชนั E°(V) 
 A+(aq) + e-  A(s) +0.80 
 B3+(aq) + e-  B2+(aq) +0.77 
 C2(s) + 2e-  2C-(aq) +0.54 
 D3+(aq) + 3e-  D(s) -0.04 
 E2+(aq) + 2e-  E(s) -0.13 
 ขอใดสรุปถกูตอง 
 1) เซลลไฟฟาท่ีมีคา o

เซลลE  สูงท่ีสุด มีแผนภาพเซลล ดังน้ี 
  A(s) / A+(aq, 1 mol ⋅ dm-3) // E2+(aq, 1 mol ⋅ dm-3) / E(s) 
 2) เซลลท่ีมีแผนภาพเซลลดังแสดงใหกระแสไฟฟาได 
  Pt(s) / B2+(aq , 1 mol ⋅ dm-3), B3+(aq, 1 mol ⋅ dm-3) // E2+(aq, 1 mol ⋅ dm-3) / E(s) 
  *3) ไมควรเก็บสารละลายที่มี D3+ ในภาชนะที่ทําดวยโลหะ E 
 4) D3+ สามารถออกซิไดส C- ใหกลายเปน C2 ได  
6. กําหนดคา E° ของครึ่งเซลลท่ี 25°C ดังน้ี 
   Cu2+ + 2e- → Cu   E° = +0.34 V  
   2H2O + 2e- → H2 + 2OH- E° = -0.83 V  
   O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O E° = +1.23 V  
   S2

-2
8O  + 2e- → -2

42SO  E° = +2.01 V 
 ในการแยกสารละลาย CuSO4 ดวยไฟฟา จะไดผลขอใด 
 1) ได Cu ท่ีแอโนด และ O2 ท่ีแคโทด *2) ได Cu ท่ีแคโทด และ O2 ท่ีแอโนด 
 3) ได Cu ท่ีแคโทด และ H2 ท่ีแอโนด 4) ได Cu ท่ีแอโนด และ H2 ท่ีแคโทด 
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7. ประเภทเซลลกัลวานิก  
 1. เซลลปฐมภูมิ เซลลจายไฟหมด ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได เชน เซลลแหง ไดแก เซลลถานไฟฉาย 
เซลลแอลคาไลน เซลลปรอท เซลลเงิน เซลลเช้ือเพลิง 
 2. เซลลทุติยภูมิ เซลลกอนใชตองนําไปอัดไฟกอน จึงนําไปใชจายไฟใชนานๆ นํามาอัดไฟใชไดใหมได เชน 
เซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว เซลลนิกเกิล-แคดเมียม 
 7.1 เซลลปฐมภูมิ   

รายละเอียด ถานไฟฉาย เซลลแอลคาไล เซลลปรอท เซลลเงิน เซลลเช้ือเพลิง H2/O2

1. ประเภทเซลล เซลลปฐมภูมิ 
เซลลแหง  

หรือเซลลเลอคลังเช 

เซลลปฐมภูมิ เซลลปฐมภูมิ เซลลปฐมภูมิ เซลลปฐมภูมิ 

2. ศักยไฟฟาของเซลล (V) 1.5 1.5 1.3 1.6 1.2 

3. ขั้ว  

 ขั้วลบ (แอโนด) 

 ขั้วบวก (แคโทด) 

 

Zn 

แกรไฟต (MnO2) 

 

Zn 

แกรไฟต (MnO2) 

 

Zn 

แผนเหล็ก (HgO) 

 

Zn 

แกรไฟต (Ag2O) 

 

แกรไฟต (Ni) ผาน H2 

แกรไฟต (Ni และ NiO) 

ผาน O2 

4. สารอิเล็กโทรไลต NH4Cl + ZnCl2 +  

แปงเปยก + ผง C + น้ํา 

NaOH(aq) หรือ 

KOH(aq) 

KOH + Zn(OH)2 +  

ช้ืน  
KOH(aq) 

KOH(aq) หรือ  

Na2CO3(l) 

5. ปฏิกิริยารีดอกซ Zn + 2MnO2 +  
+
42NH   

Zn2+ + Mn2O3 + 

2NH3 + H2O 

Zn + 2MnO2  

ZnO + Mn2O3 

Zn + HgO  

ZnO + Hg 

Zn + Ag2O   

ZnO + 2Ag 

2H2 + O2   

2H2O 

 
 7.2 เซลลเชื้อเพลิง คือ เซลลกัลวานิกชนิดหนึ่งท่ีใชสารเปนเช้ือเพลิงทําปฏิกิริยากับแกสออกซิเจน แลว
เกิดกระแสไฟฟาเขียนเปนแผนภาพไดดังน้ี 

สารเช้ือเพลิง + แกสออกซิเจน  ผลิตภัณฑ 
 เซลลเชื้อเพลิง 

 สารละลายอเิลก็โทรไลต

ขัว้
ขัว้ลบ (Anode) ขัว้เฉือ่ยผานสารเชือ้เพลงิ
ขัว้บวก (Cathode) ขัว้เฉือ่ยผาน

สารละลายกรดแกหรือเบสแก
2O

 

 
 เซลลเชื้อเพลิง H2 / O2 
 ข้ัวแอโนด แกรไฟตผานแกส H2  
 สวนแคโทด แกรไฟตผานแกส O2 ในสารละลาย KOH เปนสารอิเล็กโทรไลต 
 ปฏิกิริยา คือ แอโนด 2H2(g) + 4OH-(aq)  4H2O(l) + 4e- 
   แคโทด O2(g) + 4H2O(l) + 4e-  4OH-(aq) 
   ปฏิกิริยารวม 2H2(g) + O2(g)  2H2O(g)   
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หมายเหต ุปจจุบันพบเซลลเช้ือเพลิง H2 / O2 ใชสารอิเล็กโทรไลตอีกชนิดหนึ่งคือ Na2CO3(l) ปฏิกิริยาท่ีเกิดดังน้ี 
  แอโนด : H2(g) + -2

3CO (l)  H2O(g) + CO2(g) + e- 

  แคโทด : 2
1 O2(g) + CO2(g) + 2e-  -2

3CO (l) 

  ปฏิกิริยารวม ; H2(g) + 2
1 O2(g)  H2O(g) 

   หรือ 2H2(g) + O2(g)  2H2O(g) 
 
 7.3 เซลลทุติยภูมิขณะจายไฟเปนเซลลกัลวานิก  
 

รายละเอียด เซลลสะสมไฟฟาแบบตะก่ัว เซลลนิกเกล-แคดเมียม เซลลโซเดียม-ซัลเฟอร เซลลลิเทียม 

1. ประเภทเซลล เซลลทุติยภูมิ เซลลทุติยภูมิ (เซลลนิแคด) เซลลทุติยภูมิ เซลลทุติยภูมิ 
(แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลตแข็ง)

2. ศักยไฟฟาของเซลล (V) 2.04 1.4 2.1 3 

3. ขั้ว  

 ขั้วลบ (แอโนด) 

 ขั้วบวก (แคโทด) 

 

Pb(s) 

โลหะ Pb ฉาบ PbO2 

 

Cd(s) 

โลหะ Ni ฉาบ NiO(OH) 

 

Na(l) 

ผงแกรไฟต + S8(l) 

 

Li(s) 

TiS2 หรือ MnO2 

หรือ V6O13 

4. สารอิเล็กโทรไลต H2SO4(aq) KOH(aq) บีตาอะลูมินาเปนของ 

ผสมของออกไซดของ 

โลหะ (Al, Mg, Na) 

สารพอลิเมอร 

5. ปฏิกิริยารีดอกซ Pb + PbO2 + 4H+ + 
-2

42SO  
2PbSO4 + 2H2O 

 

Cd + 2NiO(OH) + 2H2O 

Cd(OH)2 + 2Ni(OH)2

 
2Na(l) + 8

n S8(l)  

Na2Sn(l) 

Li(l) + TiS2  Li+ + TiS2 

หรือ 

Li + MnO2  LiMnO2 
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แบบทดสอบ 
 
1. ปฏิกิริยาการจายไฟของเซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่วเปน ดังน้ี 
  ข้ัว A : PbO2(s) + 

-2
4SO (aq) + 4H+(aq) + 2e-  PbSO4(s) + 2H2O(l) 

  ข้ัว B : Pb(s) + -2
4SO (aq)  PbSO4(s) + 2e- 

 เมื่อเซลลถูกใชงานไประยะหนึ่ง แลวนําไปอัดไฟจะเกิดอะไรข้ึน 
  *1) กรด H2SO4 เกิดกลับมาอยางเดมิ 
 2) ขั้ว A เกิดรีดักชัน ขั้ว B เกิดออกซิเดชัน 
 3) PbSO4 จะเกิดขึ้นท้ังท่ีแอโนดและที่แคโทด 
 4) PbO2(s) ละลายออกมาในสารละลายกรด  
2. สมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นในเซลลถานไฟฉายขณะจายไฟดังน้ี 
  Zn + +

42NH  + 2MnO2  Zn2+ + Mn2O3 + 2NH3 + H2O 
 พิจารณาขอความตอไปนี ้
  ก. Zn เปนแอโนด  C เปนแคโทด 
  ข. ถานไฟฉายนี้ใชงานใหมๆ จะมีคาศักยไฟฟาประมาณ 1.5 V 
  ค. MnO2 ถูกรีดิวซท่ีขั้วบวก 
 ขอใดถกูตอง 
 1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค. 3) ก. และ ค.  *4) ก., ข. และ ค.  
3. กําหนดให 
  ก. 2H+(aq) + 2e-  H2(g) E°  =  0.00 V 
  ข. 2H2O(l) + 2e-  H2(g) + 2OH-(aq) E°  =  -0.83 V 
  ค. O2(g) + 2H2O(l) + 4e-  4OH-(aq) E°  =  +0.40 V 
  ง. O2(g) + 4H+(aq) + 4e-  2H2O(l) E°  =  +1.23 V 
 ขอใดเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเซลลเช้ือเพลิง H2-O2 และศักยไฟฟาของเซลลมีคาก่ีโวลต 
 1) ก. และ ค.  มีคา 0.40 โวลต  *2) ข. และ ค.  มีคา 1.23 โวลต 
 3) ก. และ ง.  มีคา 1.23 โวลต 4) ข. และ ง.  มีคา 2.06 โวลต  
4. ขอมูลของเซลลชนิดตางๆ ในตาราง ขอใดถกูตอง  

 ชนิดของเซลล สารที่ถูกออกซิไดส สารที่ถูกรีดิวซ สารอิเล็กโทรไลต 
1)  เซลลแหง MnO2 Zn ZnCl2 และ NH4Cl ผสม 

แปงเปยก ผงคารบอน 
*2) เซลลแอลคาไล Zn MnO2 KOH 
3) เซลลนิกเกิล-แคดเนียม NiO(OH) Cd KOH 
4) เซลลลิเทียม Li LiI สารเชิงซอนไอโอดีน 
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8. เซลลอิเล็กโทรไลต (Electrolytic cell)  
 คือ เซลลไฟฟาเคมีท่ีใชพลังงานไฟฟาทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

 สวนประกอบของเซลลอเิล็กโทรไลต  

 
 การอิเล็กโทรลิซิสเกลือหลอมเหลวจะแตกตัวเกิดไอออนบวกเคลือ่นท่ีเขาหาขั้วลบ และไอออนลบเคลื่อนท่ี
เขาหาขั้วบวกในเซลลอิเล็กโทรไลต 
 หมายเหตุ  -  แทนไอออนบวกและไอออนลบ ตามลําดับ 
 อิเล็กโทรลิซิส (Electrolysis) กระบวนการท่ีเกิดขึ้นจากการผานกระแสไฟฟาในสารอิเล็กโทรไลตแลว
เกิดปฏิกิริยาเคม ีกระบวนการเกดิขึ้นในเซลลอิเล็กโทรไลต  
 อิเล็กโทรลิชิส ใชขั้วเฉื่อยในเซลลมี 2 ประเภทดังน้ี 
 1. การแยกสารประกอบไอออนิกหลอมเหลวดวยไฟฟา ในเซลลอิเล็กโทรไลต สรุปหลักและวิธีการดวย
แผนภาพดังน้ี 

สารประกอบไอออนิก

แคโทด ข้ัวบวก แอโนด
re OX-eรับ -eให

ข้ัวลบ -   
 2. การแยกสารละลายอิเล็กโทรไลตดวยไฟฟา สารละลายนี้มีความเขมขนปานกลางประมาณ 0.1-1.0 
mol/dm3 ประกอบดวยตัวละลาย และตัวทําละลายปริมาณพอๆ กัน 
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 โจทยแสดงตัวอยางการแยกสารอิเล็กโทรไลตดวยไฟฟา   
ตัวอยางที่ 6 จงอธิบายแยกเกลือ NaCl ท่ีหลอมเหลวดวยไฟฟา และหาคาศักยไฟฟาของเซลลท่ีตองการ ให 
NaCl เกิดปฏิกิริยา กําหนดคา o

+Na/Na
E  = -2.71 V   o

-/Cl2Cl
E  = +1.36 V 

 แคโทด 2Na+(l) + 2e-  2Na(s) E° = -2.71 V 
 แอโนด 2Cl-(l)  Cl2(g) + 2e- E° = -1.36 V 
 ปฏิกิริยารีดอกซ 2Na+(l) + 2Cl-(l)  2Na(s) + Cl2(g) o

เซลลE  = -4.07 V 
 
อธิบาย เกิดโลหะโซเดียมท่ีขั้วลบ (แคโทด) และเกิดแกสคลอรีนท่ีขั้วบวก (แอโนด) 
 
ตัวอยางที่ 7 จงอธิบายการแยกสารละลายคอบเปอร (II) ซัลเฟต ดวยไฟฟา และหาคาศักยไฟฟาของเซลลท่ี
ตองใหเกิดปฏิกิริยา กําหนด 
 1. (aq)OS 2

82
-  + 2e-  (aq)2SO2

4
-  E°  =  +2.01 V  

 2. O2(aq) + 2H+(aq) + 4e-  2H2O(l) E°  =  +1.23 V 
 3. Cu2+(aq) + 2e-  Cu(s) E°  =  +0.34 V 
 4. 2H2O(l) + 2e-  H2(g) + 2OH-(aq) E°  =  -0.83 V 
 

แคโทด ขัว้ลบ
-2

4SO

OH2

+2Cu-e รับ
re

+0.34 V

-0.83 VE° สงู
ขัว้บวก แอโนด

-e ให
OX

E° ต่าํ

+2.01 V

+1.23 V
  

 จากการพิจารณาคา o
+2Cu/Cu

E  สูงกวาขั้วน้ี  จากการพิจารณาคา o
2O/H2HE  ต่ํากวาท่ีขั้วน้ี  

 เกิดโลหะ Cu เกิดปฏิกิริยาดังน้ี จึงเกิด O2 จากนํ้า ดังปฏิกิริยานี ้
  2Cu2+(aq) + 4e-  2Cu(s) 2H2O(l)  O2(g) + 4H+(aq) + 4e- 
  E°  =  +0.34 V  E°  =  -1.23 V 
 สมการบวกกัน 2Cu2+(aq) + 2H2O(l)  2Cu(s) + O2(g) + 4H+(aq) o

เซลลE  = -0.89 V 
  
อธิบาย เกิดโลหะทองแดงที่ขัว้ลบ (แคโทด) และเกิดแกส O2 ท่ีขั้วบวก (แอโนด) สารละลายมีสมบัติเปนกรด 
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การเปรียบเทียบเซลลกัลวานิกและเซลลอิเลก็โทรไลต  
เซลลกัลวานกิ เซลลอิเล็กโทรไลต 

1. เปนเซลลไฟฟาเคมีท่ีเปลี่ยนพลังงานเคมี 
 ใหเปนพลังงานไฟฟา 
2. ขั้วแอโนด เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
3. ขั้วแคโทด เกิดปฏิกิริยารดีักชัน 
4. ขั้วลบเปนขั้วท่ีอิเล็กตรอนไหลออก 
5. ขั้วบวกเปนขั้วท่ีอเิล็กตรอนไหลเขา 
6. ศักยไฟฟาของเซลลเปนบวก 
7. ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเอง  

1. เปนเซลลไฟฟาเคมีท่ีเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเคมี 
  
2. ขั้วแอโนด เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
3. ขั้วแคโทด เกิดปฏิกิริยารดีักชัน 
4. ขั้วลบ เปนขั้วท่ีตอเขากับขั้วลบของแหลงกําเนิดไฟฟา 
5. ขั้วบวกเปนขั้วท่ีตอเขากับขั้วบวกของแหลงกําเนิดไฟฟา 
6. ศักยไฟฟาของเซลลเปนลบ 
7. ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นไดน้ันตองใชกระแสไฟฟา  

 

แบบทดสอบ 
 
1. ในการทําอิเล็กโตรลิซิสของลิเทียมไฮไดรดโดยใชแพลทินัมเปนขั้วไฟฟา ดังภาพ 
 

ขั้วไฟฟา A

ลิเทียมไฮไดรดหลอมเหลว
 

 ท่ีขั้วไฟฟา A เกิดปฏิกิริยาใด 
  *1) 2H-(l)  H2(g) + 2e- 2) 2H+(l) + 2e-  H2(g) 
 3) Li+(l) + e-  Li(l) 4) Li(l)  Li+(l) + e-   
ใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 2-3 
 กําหนดใหศักยไฟฟามาตรฐานของอิเล็กโทด  
   E° (V) 
   K+ + e-  K(s) -2.92 
   Cl2 + 2e-  2Cl-(aq) +1.36 
   O2(g) + 2H+(aq) + 4e-  2H2O(l) +1.23 
   2H2O + 2e-  H2(g) + 2OH-(aq) -0.83 
   (aq)OS 2

82
-  + 2e-  (aq)2SO2

4
-  +2.01 

   I2 + 2e-  2I - +0.54 
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2. การแยกสารละลาย 3 ชนิด ท่ีมีความเขมขน 1.0 mol/dm3 และน้ํา ดวยไฟฟาเมื่อใชใสดินสอ หรือแทงแกรไฟต 
เปนอิเล็กโทด ผลการทดลองใดผิด 

 
ผลการทดลอง  

ชนิดของสารละลายหรือสาร 
แอโนด แคโทด 

 1) KCl เกิดแกส O2 และ Cl2 เกิดแกส H2 
  *2) K2SO4 เกิด -2

82OS  มีโลหะ K เกาะ 
 3) HCl เกิดแกส Cl2 และ O2 เกิดแกส H2 
 4) H2O เกิดแกส O2 เกิดแกส H2 
 
3. ในการทําอิเล็กโทรลิซิส โดยใชปลายไสดินสอ 2 แทง เปนข้ัวไฟฟาตอกับแบตเตอรี่ 9 โวลต และใชปลาย

อีกดานหนึ่งของไสดินสอท้ัง 2 แทง จุมในสารละลาย KI 1 mol/dm3 ในน้ําแปง และเติมฟนอลฟทาลีน 1 หยด 
สังเกตการเปลี่ยนแปลงพบวามีสีชมพูบริเวณขั้วลบ ขอใดสรุปถูกตอง 

 1) ข้ัวแคโทดตอกับข้ัวลบของแบตเตอรี่เกิดปฏิกิริยา ดังน้ี 
  K+(aq) + e-  K(s) E° = -2.92 V 
 *2) ข้ัวแอโนดตอกับข้ัวบวกของแบตเตอรี่เกิดปฏิกิริยา ดังน้ี 
  2I-(aq)  I2(s) + 2e- E° = -0.54 V 
 3) ปฏิกิริยารวม คือ 2H2O(l) + 2I-(aq)  2

1 O2(g) + 4H+(aq) + I2(s) 

 4) เมื่อแยกสารละลายนี้ไปนานๆ pH ของสารละลายจะไมเปลี่ยนแปลง  
9. การชุบโลหะดวยไฟฟา  
 หลัก 1. จัดช้ินงานท่ีจะชุบเปนแคโทด (ขั้วลบ) 
   2. ตองการชุบดวยโลหะโดยใชโลหะเปนแอโนด (ขั้วบวก) 
   3. สารละลายอิเล็กโทรไลตตองมไีอออนของโลหะที่เปนแอโนด 
   4. ใชกระแสตรงและใหศักยไฟฟาของเซลลท่ีเหมาะสมสําหรับการชุบหนึ่งๆ น้ัน  
ตัวอยางที่ 8 จงอธิบายและวาดรูปแสดงอุปกรณ และสารตางๆ ในการชุบชอนเหล็กดวยเงินโดยใชไฟฟา  
วิธีทํา รูปแสดงอุปกรณและสารตางๆ ในการชุบชอน Fe ดวย Ag โดยใชไฟฟา 
 

 



วิทยาศาสตร เคมี (168)__________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 
2008 

10. การทําโลหะใหบริสุทธิด์วยไฟฟา  
 หลัก 1. จัดโลหะที่จะทําใหบริสุทธ์ิเปนแอโนด (ขั้วบวก) 
   2. ใชโลหะบริสุทธ์ิอีกแทงหนึ่งตอเปนแคโทด (ขั้วลบ) 
   3. สารละลายอิเล็กโทรไลตตองมีไอออนบวกของโลหะที่ตองการทําใหบริสุทธ์ิเปนองคประกอบอยู

ดวย 
   4. ใหกระแสไฟฟาตรงและใหมีศักยไฟฟาของเซลลพอเหมาะ 
 โดยทั่วไปโลหะที่ตองทําใหบริสุทธ์ิมีมลทินปนเล็กนอย มลทินแบงเปน 2 ประเภท คือ 
 1. พวกโลหะที่มี o

rE  ต่ํากวาของโลหะที่ตองการทําใหบริสุทธ์ิ โลหะพวกนี้ถูกออกซิไดสเปนไอออนบวกลง
ในสารละลายอิเล็กโทรไลต 
 2. พวกโลหะที่มี o

rE  สูงกวาโลหะที่ตองการทําใหบริสุทธ์ิ โลหะพวกนี้ถูกออกซิไดสยากจะถูกผลักลงมา
เปนกากตะกอนโลหะที่ขั้วแอโนด  
ตัวอยางที่ 9 จงอธิบายและวาดรูปแสดงอุปกรณและสารตางๆ ในการทําโลหะ Cu ใหบริสุทธ์ิดวยไฟฟา 

กําหนดมลทินในทองแดง Fe, Zn, Au, Ag, Pt 
 และคา o

+2cu/cu
E  = +0.34 V o

+2Fe/Fe
E  = -0.41 V 

  o
+2Zn/Zn

E  = -0.76 V o
+Ag/Ag

E  = +0.80 V 

  o
+Au/Au

E  = +1.68 V o
+2Pt/Pt

E  = +1.20 V 
 

Cu2eCu   2eCuCu    Au และPt  Au, 22 →→ ++ ++ --

กากตะกอนโลหะ
ที่มีความวองไวต่ํา

Cu ไมบริสุทธิ์

แอโนด

แบตเตอรี่ -e

++ 22 CuCu

+ -

+ -

++ 2
4

2 SO Zn
++ 22 CuFe

Cu บริสุทธิ์

แคโทด

-e

 
 

แบบทดสอบ 
 
1. การทําในขอใดไมถูกตองเมื่อตองการชุบแทง Fe ดวย Cr โดยใชไฟฟา 
 1) ใชโลหะ Cr เปนแอโนดหรือเปนขั้วบวก 
 2) ใชแทง Fe เปนแคโทดหรือขัว้ลบ 
 3) สารละลายอิเล็กโทรไลตตองมไีอออนของโครเมียม  
  *4) ใชโลหะ Cr เปนแคโทดหรือขั้วลบ 
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2. โลหะ A มีสิ่งเจือปน คือ โลหะ B C และ D ถาตองการทําโลหะ A ใหบริสุทธ์ิดวยไฟฟาในสารละลาย 

ASO4 และ H2SO4 เล็กนอยเปนอิเล็กโทรไลต 
  กําหนดคา E° ดังน้ี A2+ + 2e-  A E°  =  +0.34 V 
   B2+ + 2e-   B E°  =  -0.41 V 
   C2+ + 2e-    C E°  =  -0.76 V 
   D+ + e-    D E°  =  +1.68 V 
 ผลการทดลองขอใดถกูตอง 
 *1) ได A บริสุทธ์ิท่ีแคโทด มี D ตกกนภาชนะและสารละลายมี B2+ และ C2+ 
 2) ได A บริสุทธ์ิท่ีแคโทด มี D2+, B2+ และ C2+ ในสารละลาย 
 3) ได A บริสุทธ์ิท่ีแอโนด มี D ตกกนภาชนะและสารละลายมี B2+ และ C2+  
 4) ได A บริสุทธ์ิท่ีแอโนด มี D+, B2+ และ C2+ ในสารละลาย 
 
11. การทําอิเล็กโทรไดอะลิซิสนํ้าทะเล  
 อิเล็กโทรไดอะลิซิส เปนเซลลอิเล็กโทรไลตท่ีใชแยกไอออนออกจากสารละลาย โดยใหไอออนผานเยื่อ 
แลกเปลี่ยนไอออนบางๆ ไปยังขัว้ไฟฟาท่ีมีประจุตรงกันขาม 
 

-- 2
4SO ,Cl

++ 2Mg ,Na

  
12. แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลตแข็ง  
 เปนเซลลสะสมไฟฟาใช Li เปนแอโนด และ TiS2 หรือ MnO2 หรือ V2O5 เปนแคโทด ใชสารพวก       
พอลิเมอรเปนอิเล็กโทรไลตแข็ง ยอมใหไอออนผานได เซลลชนิดน้ีใหศักยไฟฟาประมาณ 3 โวลต 
 
13. แบตเตอรี่อากาศ  
 เปนพัฒนาการแบตเตอรี่อยางหนึ่งใช O2 จากอากาศ เปนตัวออกซิไดสท่ีแคโทด และใช Zn หรอื Al เปน
ตัวรีดิวซท่ีแอโนด และใชสารละลาย NaOH เขมขนเปนสารอิเล็กโทรไลต เซลลชนิดน้ีใหศักยไฟฟาประมาณ 
2.711 โวลต 
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ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 
 
1. อุตสาหกรรมแร 
 แร มักจะอยูในรูปของสารประกอบออกไซด ซัลไฟด เฮไลด ซิลิเกต คารบอเนต และซัลเฟต 
 แรประกอบหนิ คือ แรท่ีมีหินปูน เชน หินปูนท่ีมีแรแคลไซต 
 แรเศรษฐกจิ คือ แรท่ีมีคาทางเศรษฐกิจ และมีปริมาณมากพอที่จะนําไปใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม             
มี 2 ประเภท คือ แรโลหะ เชน หินปูน ยิปซัม สังกะสี เหล็ก ดีบุก โพแทช ฟลูออไรต  แรอโลหะ เชน ถานหิน 
หินน้ํามัน และแกสธรรมชาติ 

ตารางแรบางชนิด การถลุงและประโยชนการนาํไปใช  
ธาต ุ ช่ือแร สูตรของแร ปฏิกิริยาเคม ี ประโยชนและการนําไปใช 

ดีบุก (Sn) แรแคสซิเทอรไรต SnO2 
(SiO2 มลทิน) 

SnO2 + CO ∆  Sn + CO2 
CaCO3 

∆  CaO + CO2 
SiO2 + CaO ∆  CaSiO3 
 ตกตะกอน 

- Sn + Pb เปนโลหะบัดกร ี
- ฉาบ Fe ทํากระปอง บรรจุอาหาร 
- Sn + Cu เปนโลหะเจอืทองสมัฤทธิ ์
  

พลวง (Sb) แรสตบิไนต 
(พลวงเงิน) 
แรสตบิโคไนต 
(พลวงทอง) 

Sb2S3 
 
Sb2O4⋅nH2O 

2Sb2S3+ 9O2 
∆  2Sb2O3+ 6SO2 

 
Sb2O3+ 3CO ∆  2Sb + 3CO2 

- Sb + Pb + Sn  
 เปนโลหะผสมทําตัวพิมพ 
- Sb ใชอุตสาหกรรมยาง ส ี

สังกะสี (Zn) แรซิงดไคต ZnO ZnO + CO ∆  ZnO + CO2 - อุตสาหกรรมถานไฟฉาย 
 แรสมิซอไนต ZnCO3 ZnCO3 

∆  ZnO + CO2 
ZnO + CO ∆  Zn + CO2 

- เคลือบ Fe ทําสังกะสมีุงหลังคา 
- Cu + Zn เปนทองเหลือง 

 แรสฟาเลอรไรต ZnS การยางแร 
2ZnS + O2 

∆  2ZnO + 2SO2 
Reduction 
2ZnO + CO ∆  2Zn + CO2 

 
- Zn ทํากลองถานไฟฉาย 
 
- ออกไซดของ Zn ใชในอุตสาหกรรม
 ยาง ยา เซรามิกส เครื่องสาํอาง

ทองแดง (Cu) แรคาลโคไพไรต CuFeS2 การยางแร 
2CuFeS2 + 3O2 

∆  2CuS + 2FeO 
                           + 2SO2 
แยก FeO ดวยทราย SiO2 
FeO + SiO2 

∆  FeSiO3(l) 
2CuS + 3O2 

∆  2Cu2O + 2SO2  
2CuO + Cu2S

∆  6Cu + SO2  

 
- ผลิตอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
 และอปุกรณตูเย็น 
 เครื่องปรับอากาศ  
- สวนผสมทําเหรียญ 
- สวนผสมทําทองเหลือง 
  ทองบรอนซ นาก 

 
หมายเหตุ การเตรียม CO C(s) + O2(g) ∆  CO2(g) 
 
  C(s) + O2(g) ∆  2CO(g) 

(ถานโคก)
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 มลทิน (สารปนเปอน) มักพบในแรจึงตองแยกออกดวย Flux ชนิดของ Flux ขึ้นอยูกับมลทิน 
มลทินท่ีพบมักจะเปนทราย (SiO2) จึงใชเกลือคารบอเนตเปน Flux เชน CaCO3  Na2CO3  
 มลทิน + Flux ∆  กากตะกอน 
    (Slage) 
 
 CaCO3 ∆  CaO + CO2 
 (Flux) 
 SiO2 + CaO ∆  CaSiO3 
 (มลทิน) 
 

ธาต ุ ช่ือแร สูตรของแร ปฏิกิริยาเคม ี ประโยชนและการนําไปใช
แทนทาลมั (Ta) 
และไนโอเบียม (Nb) 

แรแทนทาไลต   
โคลัมไบตพบใน 
ตะกรนัดบีุก 

(Fe,Mn) 
(Ta,Nb)2O6

ผานกระบวนทางเคมีแยกออกมาในรูปออกไซด 
คือ Ta2O5 และ Nb2O5 แลวทําปฏิกิรยิากับ 
Ca ใน CaCl2 เปนตัวเรง 

Ta2O5 + 5Ca 2CaCl
∆  2Ta + 5CaO 

Nb2O5 + 5Ca 2CaCl
∆  2Nb + 5CaO 

Ta : ทําอุปกรณอิเล็กทรอ- 
นิกสในเครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องมือสื่อสาร ผสมกับโลหะ
ทําลําตัวเครื่องบนิ  
Nb : ผสมกับโลหะทาํให 
เหนียวไมเปนสนมิทําอุปกรณ 
นิวเคลียร เครื่องบิน  

เซอรโคเนียม แรเซอรคอน ZrSiO4 ผานกระบวนการทางเคมีแยกออกมา 
รูปคลอไรด คอื ZrCl4   
ZrCl4 + 2Mg แกสเฉ่ือย  Zr + 2MgCl2 

- ทําแกนปฏิกรณปรมาณู 
- ZrO2 ใชเปนผงขัด  
 และวัสดุทนไฟ 
- เปนองคประกอบใน 
 เซรามิกสทาํใหแข็ง 
 ทนความรอนสูงมาก  

 
2. อุตสาหกรรมเซรามิกสและปูนซีเมนต 
 2.1 เซรามิกส คือ ผลิตภัณฑท่ีทําจากวัตถุดิบในธรรมชาติ เชน ดิน หิน ทราย แรธาตุตางๆ มาผสมกัน
ทําสิ่งประดิษฐแลวเผาเพ่ือเปลี่ยนเนื้อวัตถุน้ันใหแข็งแรงและสามารถคงรูปอยูได 
  วัตถุดิบที่ใช ดิน เฟลดสปาร ควอตซ วัตถุดิบท่ีทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพสูง เชน ดิกไคต และโดโลไมต 
Al2O3, ZrO2, BeO, SiO2, B2O3, SnO2 และ ZnO2 
  สารมลพิษ สารท่ีมีตะกั่วเปนองคประกอบ ใชเปนตัวทําละลายที่ใหสีเคลือบติด เกิดสีสดใสบนเซรามิก 
เมื่อเซรามิกเปนถวยชามใสของรอนจะละลายปนออกมา เมื่อเขาสูรางกายทําใหเกิดพิษตะกั่วเปนอันตราย 
 2.2  ปูนซีเมนต คือ ผงผลิตภัณฑท่ีไดจากการบดปูนเม็ด เกิดจากการเผาสวนผสมตางๆ เชน แคลเซียม 
คารบอเนต ซิลิกา อะลูมินา และออกไซดของเหล็กในสดัสวนท่ีเหมาะสมรวมตัวจนสุกพอดี เพ่ือใชงานตามความ
เหมาะสม วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตปูนซีเมนต แบงเปน 4 กลุม คือ วัตถุดิบเนื้อปูน วัตถุดิบเนื้อดิน วัตถุดิบปรบั    
คุณภาพ และสารเติมแตง การผลิตปูนซีเมนตมีท้ังแบบเผาเปยกและเผาแหง ท้ังน้ีขึ้นกับความช้ืนท่ีมีในวัตถุดิบนั้น 
  ปูนซีเมนตผสมนํ้าจะจับตัวแข็งและมีกําลังอัดสูง จึงใชทรายหยาบ กรวด หิน ผสมใหเกาะตัวแนนเปน
คอนกรีต การจําแนกประเภทปูนซีเมนตตามประโยชนการใชงาน คือ ปูนซีเมนตปอรตแลนดและปนูซีเมนตผสม 
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3. อุตสาหกรรมการผลิตโซเดยีมคลอไรด (NaCl)  
 โซเดียมคลอไรด มี 2 ชนิด 
 1. เกลือสมุทร ผลิตจากนํ้าทะเล หลักวิทย  การระเหย  ตกผลึก 
 2. เกลือสินเธาว ผลิตจากเกลือหิน หลักวิทย  การละลาย  กรอง  ระเหย  ตกผลึก  
    ถาผลิตจากนํ้าบาดาล หลักวิทย  การระเหย  ตกผลึก 
 เกลือสมุทร มี NaCl ปน MgSO4 ทําใหเกลือมีคุณภาพต่ํา ช้ืนงาย ขม (MgSO4 หรือท่ีเรียกวา ดีเกลือ    
เปนสารดูดความช้ืน)  
 เกลือสินเธาว ขาด I2 จึงเติม I2 ในรูปไอโอไดด (I-) หรือไอโอเดต )(IO3

-  เรียกวา เกลืออนามัย หรือ
เกลือไอโอเดต 
 
4. การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซดในอุตสาหกรรม   
 การผลิต NaOH ในอุตสาหกรรมมีวิธีผลิตหลายวิธี เชน ผลิตโดยใชเซลลไดอะแฟรม เซลลเย่ือแลกเปลี่ยน
ไอออน และเซลลปรอท 
 

เซลลไดอะแฟรม เซลลเยื่อแลกเปลี่ยนไอออน 

NaCl NaCl
NaOH

NaOH + NaCl

NaCl (aq)

แอโนด ไดอะแฟรม
(แอสเบสตอส)

แคโทด

(-)(+)
2Cl 2H

-- 2e Cl 2Cl  2 +→ -- 2OH H 2e  O2H  2 2 +→+

แอโนด แคโทด

 

NaCl

2Cl

เจือจาง

NaCl
อิ่มตัว

แอโนด แคโทด

(+) (-) 2H

2Cl

-Cl

+Na OH  H2 +

OH2
O(l)H2

NaOH

-- 2e  Cl  2Cl 2 +→ -- 2OH  H  2e  O2H 22 ++→  

1.  แอโนด โลหะไทเทเนียม 
 แคโทด โลหะเหล็กกลา 

1.  แอโนด โลหะไทเทเนียม 
 แคโทด โลหะเหล็กกลา 

2.  สารละลายอิเล็กโทรไลต สารละลาย NaCl 2.  สารละลายอิเล็กโทรไลต สารละลาย NaCl  
 เจือจาง 

3.  ระดับสารละลายระหวางแผนกั้นสูงไมเทากัน 
 ดานแอโนดสูงกวาดานแคโทด 

3.  ระดับสารละลายระหวางแผนกั้นสูงเทากัน 

4.  ตรงกลาง แผนเอสเบสตอส ซ่ึงยอมใหท้ังไอออน  
 บวก และไอออนลบสามารถผานได 

4.  ตรงกลาง เย่ือแลกเปลี่ยนไอออน จะยอมให  
 เฉพาะไออนบวกผานเทาน้ัน 

5.  ผลิตภัณฑ สารละลาย NaOH เจือจางมี NaCl  
 ปนอยู 

5.  ผลิตภัณฑ สารละลาย NaOH เขมขน 

6.  พลพลอยได แกส H2 ท่ีขั้วแคโทด และ O2 ท่ีขั้ว  
 แอโนด 

6.  พลพลอยได แกส H2 ท่ีขั้วแคโทด และ O2 ท่ีขั้ว  
 แอโนด 
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การผลิต NaOH ดวยวิธีเซลลปรอท 
 

  
 สรุป 1. การผลิต NaOH ดวยวิธีน้ีจะไดปริมาณ NaOH มากท่ีสุด 
  2. เกิดภาวะมลพิษจากสารปรอทในน้ําท้ิง เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมมาก 
  3. ข้ัวแอโนด โลหะไทเทเนียมเคลือบออกไซดบางชนิด 
   ข้ัวแคโทด ใชปรอทเพื่อจับ Na เปนอะมัลกัม 
  4. Na อะมัลกัมทําปฏิกิริยากับน้ําเกิด NaOH และ H2(g) 
 
5. การผลิตสารฟอกขาว  
 สารฟอกขาว ไดแก สารพวกไฮโปคลอไรต เชน โซเดียมไฮโปคลอไรต (NaCl) และแคลเซียมไฮโปคลอไรต  
Ca(OCl)2  
 การเตรียม ผานแกส Cl2 ลงใน NaOH เย็น  
 สมการเคมี Cl2   +   2NaOH  NaCl   +   NaOCl   +   H2 
 ประโยชน ฟอกเยื่อกระดาษ  ฟอกเสนดาย  ฟอกสี  ฆาเช้ือโรค 
 
6. การผลิตโซดาแอช  
 โซดาแอช ช่ือ โซเดียมคารบอเนต สูตร Na2CO3 
 สารต้ังตน หินปูน CaCO3 นํ้าแอมโมเนีย (NH3) และเกลือแกง (NaCl) 

 การเตรียม กระบวนการโซลเวย CaCO3 ∆  CaO + CO2  

  CaO + H2O  Ca2+ + 2OH- 

   NH3 + H2O + Na+ + Cl- + CO2  NaHCO3(s) + 
+
4NH  + Cl- 

    2NaHCO3(s) ∆  Na2CO3(s) + H2O + CO2 

    +
4NH  + Cl- + Ca2+ + 2OH-  CaCl2(s) + H2O + NH3   

 ผลพลอยได CaCl2 เปนภาระในการกําจัด 
 ผลเสีย - ใชนํ้ามาก นํ้าท้ิงรอนมีผลกระทบกระเทือนตอสัตวนํ้า 
  - ปลอย NH3(g) สูอากาศ 
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7. อุตสาหกรรมปุย 
 ปุย คือ สารท่ีใสลงในดินเพ่ือใหปลดปลอยธาตุอาหารแกพืช เชน N P K เพ่ือชวยใหพืชเจริญเติบโต               
งอกงามดีและใหผลผลิตสูงขึ้น ม ี2 ประเภท คือ ปุยอินทรียและปุยเคมี (ปุยวิทยาศาสตร) 
 ปุยเคมี มี 2 ประเภท 
 1. ปุยเด่ียว (แมปุย) เปนสารประกอบที่มีธาตุอาหารของพืชหนึ่งหรือสองธาตุเปนองคประกอบ และมี
ปริมาณธาตุอาหารของพืชคงท่ี เชน ปุยยูเรีย ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุยโพแทสเซียมไนเตรต ปุยซุบเปอร-
ฟอสเฟต  
 2. ปุยผสม เปนปุยผสมจากปุยหลายชนิด เพ่ือใหปุยผสมไดมีสัดสวนของธาตุอาหาร N, P และ K ตาม
ตองการ เชน ปุยสูตร 18 : 18 : 18 ประกอบดวย N, P และ K อยางละ 18 สวน  และเติมตวัสารอีก 46 สวน
ครบ 100 สวน 
 

ประเภทปุย ชื่อปุย สูตร สมการของปฏิกิริยาเคมี 
 
ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต  
(ปุยนํ้าตาลหรือปุยขาว) 
 

 
 (NH4)2SO4

 
2NH3 + H2SO4    (NH4)2SO4 

 
ปุยไนโตรเจน 

ปุยยูเรีย (ปุยคารบาไบด) CO(NH2)2 2NH3(g) + CO2(g)  NH2CO2NH4(aq) 
 
NH2CO2NH4(aq)   NH2CONH2  (aq) + H2O(l) 
 

ปุยฟอสเฟต ปุยซุบเปอรฟอสเฟต Ca(H2PO4)2 CaF2 
⋅ 3Ca3(PO4)2 + 10H2SO4  6H3PO4 + 10CaSO4 + 2HF  

       หินฟอสเฟต 
CaF2 

⋅ 3Ca3(PO4)2 + 14H2PO4  10 Ca(H2PO4)2   + 2HF 
  

ปุยโพแทสเซียมซัลเฟต 
 

K2SO4 
 
K2SO4 

⋅ 2MgSO4 + 4KCl  2MgCl2 + 3 K2SO4 
   แรแลงไบไนต 
 

 
ปุยโพแทส 

 
ปุยโพแทสเซียมไนเตรต 

 
KNO3 

 
KCl + NaNO3  NaCl +   KNO3  
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แบบทดสอบ 
 
1. การถลุงแรในขอใดท่ีลําดับขั้นตอนการถลุงดังตอไปนี ้
  ก. ยางแร 
  ข. รีดิวซแรท่ียางแลวดวย CO ในเตาถลุง 
  ค. โซเดียมคารบอเนตรวมตัวกับสารปนเปอนตางๆ ในเตาถลุงกลายเปนกากตะกอนลอยอยูบนฝงโลหะ

เหลว 
  ง. ไขโลหะเหลวออกจากเตาลงเบาเหล็กเพ่ือหลอเปนแทง 
 1) แรสฟาเลอไรต 2) แรแคสซิเทอรไรต *3) แรสติบไนต 4) แรเซอรคอน  
2. ขอใดผิด 
 1) แกสมีเทนเปนสารตั้งตนชนิดหนึง่ท่ีใชในการเตรียมปุยแอมโมเนียมซัลเฟตและปุยยูเรีย   
 2) ขั้นตอนหนึ่งในการถลุงแร คือ การใชตัวรีดวิซ เชน คารบอนในถานหินเปลี่ยนโลหะในสินแรใหเปนโลหะ

อิสระกอนทําใหบริสุทธ์ิตอไป 
 *3) การผลิตเซอรโคเนียมใชสารละลายผสมของกรดไฮโดรฟลูออริกและกรดซัลฟวริกสกัดเซอรโคเนียมออก

จากสินแรเซอรคอนกอน  
  4) เรเดียมบริสุทธ์ิไดจากการแยกสลายสารประกอบเรเดียมแฮไลดดวยไฟฟาโดยใชปรอทเปนขั้วไฟฟา  
3. ขอความท่ีเก่ียวของกับการถลุงแรดีบุกขอใดถูกตอง 
  ก. เติมถานโคกเพ่ือใหเกิด CO ซ่ึงเปนตัวออกซิไดส 
  ข. มีแกส CO2 เกิดขึ้น 
  ค. เติมหินปูนเพ่ือรีดิวซ SiO2 ซ่ึงเปนสารปนเปอน 
  ง. เลขออกซิเดชันของดีบุกในแรแคสซิเทอรไรตเปลี่ยนไป 4 หนวย 
 1) ก. และ ข. *2) ข. และ ง. 3) ก., ข. และ ค. 4) ข., ค. และ ง.  
4. พิจารณาสมการแสดงปฏิกิริยาตอไปนี้ 
  ก. 2NaOH(aq) + Cl2(g)  NaOCl(aq) + NaCl(aq) + H2O(l) 
  ข. 2KMnO4(s) + 16HCl(aq)  2KCl(aq) + 2MnCl2(aq) + 8H2O(l) + 5Cl2(g) 
  ค. Na2CO3(aq) + Cl2(g)  NaOCl(aq) + NaCl(aq) + CO2(g) 
 สารฟอกขาวไฮโปคลอไรดเตรียมไดจากปฏิกิริยาในขอใด 
 1) ก. และ ข. *2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
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5. การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซดในอตุสาหกรรม โดยการผานสารละลายโซเดียมคลอไรดอิ่มตวัเขาไปในเซลล   
อิเล็กโทรไลตตลอดเวลา โดยมีเยื่อแลกเปลี่ยนไอออนกัน้กลาง 

 กําหนด Cl2(g) + 2e-  2Cl-(aq) E°  =  +1.36 V 
   2H2O(l) + 2e-  H2(g) + 2OH-(aq) E°  =  -0.83 V 
 พิจารณาขอความตอไปนี ้
  ก. เกิดแกสคลอรีนท่ีขั้วแอโนด 
  ข. เกิดแกสไฮโดรเจนที่ขั้วแคโทด 
  ค. ไดไฮดรอกไซดไอออนที่ขัว้แคโทด 
 ขอใดถกูตอง 
 1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. *4) ก., ข. และ ค. 
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เศรษฐศาสตร

ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร เปนวิชาท่ีศึกษาพฤติกรรมของมนุษยท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย

เชน การเลือกใชปจจัยการผลิต (ทรัพยากร) ท่ีมีอยูอยางจํากัด เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนั้นยังศึกษา
เก่ียวกับการกระจายและการแลกเปลี่ยนผลผลิต เพ่ือใหสังคมมีความเปนอยูท่ีดี ท้ังหมดนี้เศรษฐศาสตรอาจจะ
กลาววา เปนการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด เพ่ือกอใหเกิดประโยชนท่ีดีท่ีสุดของมนุษยและสังคม

ปญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ การดําเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิทุกระดบั มกัจะเกดิปญหาพืน้ฐาน 3 ประการ
ดังนี้

1. ปญหาวาจะผลิตอะไร (What) จะผลิตสินคาและบริการใด ในปริมาณเทาใด ถึงจะพอแกการบริโภค
2. ปญหาวาจะผลิตอยางไร (How) ในท่ีนี้เปนการนําปจจัยการผลิตท่ีมีอยูมาใชผลิต จะผลิตดวยวิธีใด

แมจะมีตนทุนในการผลิตต่ําและไดผลผลิตสูง
3. ปญหาวาจะผลติเพ่ือใคร (For whom) เมือ่ผลติสนิคาและบรกิารข้ึนมาแลวจะสนองความตองการของใคร
วิชาเศรษฐศาสตรสามารถศึกษาได 2 แนว ดังนี้
1. เศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics) เปนการศกึษาหนวยยอยของระบบเศรษฐกจิ เชน พฤตกิรรม

ของผูบริโภค ผูผลิต ตลาดสินคา และตลาดปจจัยการผลิต
2. เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) เปนการศึกษาหนวยรวมของระบบเศรษฐศาสตร เชน การ

ผลิตของระบบเศรษฐกิจ การจางงาน การคลัง รายไดประชาชาติ เปนตน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิต (Production)
การผลิต คือ การสรางสินคาและบริการเพ่ือสนองความตองการของมนุษย และเกิดประโยชนในทาง

เศรษฐกิจอยางใดอยางหนึ่ง
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ประโยชนในทางเศรษฐกิจ (อรรถประโยชน : Utility) หมายถึง การทําใหสินคาและบริการน้ันๆ มีคุณคา
มากขึ้นในทางเศรษฐศาสตร แบงประโยชนในทางเศรษฐกิจได 5 ชนิด คือ

1. ประโยชนเกิดจากการเปลี่ยนรูป (Form Utility) เชน การเอาไมซุงมาแปรรูปแลวทําเปนโตะ
2. ประโยชนเกิดจากการเปลี่ยนสถานที่ (Place Utility) เชน นํารัตนชาติ จากใตดินมาทําเครื่องประดับ
3. ประโยชนเกิดจากเวลา (Time Utility) เชน ความเกา-ใหม ความเหมาะสมกับฤดูกาลและการผลิต

เปนรายแรก เชน ผงซักฟอก เรียกวา แฟบ / ซุปไก เรียกวา แบรนด / บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป เรียกวา มามา
4. ประโยชนเกิดจากเปลี่ยนโอนกรรมสิทธ์ิ (Posession Utility) เชน เสื้อผาจะเปนประโยชนแกผูสวมใส

มากกวาชางตัดเย็บเสื้อผา เปนตน
5. ประโยชนเกิดจากการใหบริการ (Service Utility) เชน แพทยใหการรักษาแกผูเจ็บปวย ครูสอนหนังสือ

ใหศิษย ทนายวาความใหลูกความ เปนตน
การผลิต แบงออกเปน 3 ระดับ คือ
1. การผลิตขั้นปฐมภูมิ (Primary Production) เปนการผลิตวัตถุดิบ เชน การเกษตรกรรม การประมง

การปาไม เหมืองแร (ลงทุนต่ํา ลงแรงสูง ผลตอบแทนต่ํา)
2. การผลติขัน้ทุตยิภมู ิ (Secondary Production) เปนการนาํวตัถุดบิท่ีผลติไดมาแปรรปูเปนสนิคาสาํเรจ็รูป

เชน อุตสาหกรรมตางๆ (ลงทุนสูง ลงแรงสูง ผลตอบแทนสูง)
3. การผลิตขั้นอุดม (Tertiary Production) เปนการผลิตบริการ เชน การขนสง การประกันภัย       

การทองเท่ียว การรักษาพยาบาล (ลงทุนต่ํา ลงแรงต่ํา ผลตอบแทนสูง)
ปจจัยการผลิต (Factors of Production) ในทางเศรษฐศาสตรมีอยู 4 อยาง คือ
1. ท่ีดิน (Land) หมายถึง แหลงผลิต ซ่ึงหมายรวมถึงทรัพยากรท่ีอยูในบริเวณนั้นท้ังหมด
2. ทุน (Capital) หมายถึง สิ่งซ่ึงนํามาใชเปนเครื่องมือในการผลิต เชน โรงงาน รถยนต เครื่องจักร วัว

ควาย ยกเวน เงิน (Money)
3. แรงงาน (Labour) หมายถึง แรงกายและปญญาของมนุษยเทาน้ัน
4. ผูประกอบการ (Enterperneurship) หรือผูผลิต หมายถึง ผูท่ีจะนําเอาท่ีดิน ทุน และ แรงงาน มากอ

ใหเกิดการผลิต
ผลตอบแทนปจจัยการผลิต (รายได)

 - ท่ีดิน ผลตอบแทนเรียกวา คาเชา (Rent)
- ทุน ผลตอบแทนเรียกวา ดอกเบี้ย (Interest)
- แรงงาน ผลตอบแทนเรียกวา คาจาง (Wage) หรือคาแรง
- ผูประกอบการ ผลตอบแทนเรียกวา กําไร (Profit)
ปจจัยที่ควบคุมปริมาณการผลิต ดังนี้
1. ปริมาณของวัตถุดิบ ท่ีจะนํามาใชในการผลิตวามีมากนอยเพียงใด
2. ปริมาณความตองการของผูบริโภค ท่ีตองการนําผลผลิตไปบริโภค
3. ราคาของผลผลิตออกมาจําหนายในตลาดขณะนั้นสูงหรือต่ํา
ท้ัง 3 ปจจัยนี้ถาพิจารณาแลวก็คือ อุปสงค-อุปทาน นั่นเอง
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อุปสงค – อุปทาน
อุปสงค (Demand) หมายถึง ความตองการในสินคาและบริการในระดับราคาหนึ่งๆ กฎของอุปสงค (Law

of Demand) คือ
1. ถาราคาสูง อุปสงคต่ํา (จะทําใหราคาลดลงในที่สุด)
2. ถาราคาต่ํา อุปสงคสูง (จะทําใหราคาสูงขึ้นในที่สุด)

ราคา/กก. (บาท) อุปสงค/กก.
10 10
20 8
30 6
40 4
50 2

ตัวการท่ีทําใหอุปสงคเปลี่ยนแปลงมี ดังนี้
- ราคาของสินคาและบริการ - รายไดของผูบริโภค
- ความจําเปนท่ีจะใชสินคาและบริการน้ันๆ - สมัยนิยม
- การโฆษณาของผูผลิต - การศึกษาของผูบริโภค
- ราคาสินคาอื่นท่ีเก่ียวของหรือสินคาท่ีใชแทนกันได - การคาดคะเนราคา หรือการเก็งกําไร
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจํานวนประชากร
อุปทาน (Supply) หมายถงึ ปรมิาณของสนิคาและบรกิารในระดบัราคาหนึง่ กฎของอปุทาน (Law of Supply)

คือ
1. ถาราคาสูง  อุปทานสูง (จะทําใหราคาลดลงในที่สุด)
2. ถาราคาต่ํา  อุปทานต่ํา (จะทําใหราคาสูงขึ้นในที่สุด)

ราคา/กก. (บาท) อุปสงค/กก.
10 5
20 10
30 15
40 20
50 25

ตัวการท่ีทําใหอุปทานเปลี่ยนแปลงมี ดังน้ี
- ราคาของสินคาและบริการ - ฤดูกาลของผลผลิต

 - เทคนิคในการผลิต (อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม) - ราคาวัตถุดิบ
- ราคาสินคาอื่นท่ีเก่ียวของหรือสินคาอื่นท่ีใชแทนกันได - การคาดคะเนราคาหรือการเก็งกําไร
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจํานวนผูผลิตในตลาด

50
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0

ราคา/กก. (บาท)

ปริมาณสินคา/กก.

DD - เสนอุปสงค
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ราคา/กก. (บาท)

ปริมาณสินคา/กก.
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ทฤษฎขีองอุปสงค-อุปทาน บางครัง้เรยีกวา “กลไกแหงราคา (Price-Mechanism)” เพราะอปุสงค-อปุทาน
นั้นขึ้นอยูกับราคาของสินคาและบริการ ในขณะเดียวกัน ราคาของสินคาและบริการก็ขึ้นอยูกับอุปสงค-อุปทาน

ประโยชนของอุปสงค-อุปทาน    เพ่ือใชเปนขอมลูในการกาํหนดปรมิาณในการผลติและกาํหนดราคาจําหนาย
สินคาและบริการไดอยางถูกตอง

ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) คือ ราคาสินคาและบริการท่ีผูบริโภคพอใจที่จะซ้ือและผูผลิตพอใจที่
จะขายให

ปริมาณดุลยภาพ (Equilibrium Quantity) คือ ปริมาณของสินคาและบริการท่ีผูบริโภคตองการท่ีจะซ้ือ
เทากับปริมาณท่ีผูผลิตตองการท่ีจะขายให

ราคา/กก.
(บาท) อุปสงค/กก. อุปทาน/กก.

30 10 50
25 20 40
20 30 30
15 40 20
10 50 10

การหาคาดุลยภาพจากตาราง ในแตละระดับราคาจะมีคาของอุปสงค-อุปทาน แตกตางกัน ถาราคาใดที่
คาของอุปสงคและอุปทานเทากัน ราคานั้นคือ ราคาดุลยภาพ (กิโลกรัมละ 20 บาท) และคาอุปสงคและอุปทานที่
เทากันนั้น คือ ปริมาณดุลยภาพ (30 กิโลกรัม)

การหาคาดุลยภาพจากรูปกราฟ สังเกตเสนอุปสงค (DD) และเสนอุปทาน (SS) เสนท้ังสองตัดกัน ณ
จุดใด ถือวาเปนคาดุลยภาพ คาบนแกนตั้ง ก็คือ ราคาดุลยภาพ (กิโลกรัมละ 20 บาท) และคาบนแกนนอน ก็คือ
ปริมาณดุลยภาพ (30 กิโลกรัม)

สินคาลนตลาด (อุปทานสวนเกิน / อุปสงคสวนขาด) คือ ปริมาณสินคาท่ีมีมากกวาความตองการสินคา
สินคาขาดตลาด (อุปทานสวนขาด / อุปสงคสวนเกิน) คือ ปริมาณสินคาท่ีมีนอยกวาความตองการสินคา

การบริโภค (Consumption)
การบริโภค   หมายถึง   การใชประโยชนจากสินคาและบริการ
การบริโภคที่สิ้นเปลืองหมดไป (Destruction) หรือ การบริโภคไดเพียงครั้งเดียว ไมสามารถบริโภคไดอีก

เชน อาหาร น้ํามันเช้ือเพลิง เปนตน
การบริโภคที่ไมสิ้นเปลือง (Diminution) คือ การบริโภคที่ไดมากกวาหนึ่งครั้ง เชน เครื่องนุงหม ของใช

ตางๆ เปนตน
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ราคา/กก. (บาท)

ปริมาณสินคา/กก.
S

S

10 20 30 40 50

D

D



สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

การกระจาย การแบงสรร (Distribution)
การกระจาย คือ การจําหนายจายแจกสินคาและบริการซ่ึงเปนผลผลิตไปยังผูบริโภค ตลอดจนการแบงสรร

ผลตอบแทนไปยังผูมีสวนรวมในการผลิต ในทางเศรษฐศาสตรนั้น แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. การกระจายสินคา ไดแก การกระจายปจจัยการผลิต (ท่ีดิน ทุน แรงงาน ผูประกอบการ) และการ

กระจายผลผลิต (สินคาและบริการ)
2. การกระจายรายได ไดแก การกระจายผลตอบแทนปจจัยการผลิต (คาเชา ดอกเบี้ย คาจาง กําไร) และ

การกระจายผลตอบแทนผลผลิต (คาใชจายซ้ือสินคาและบริการ)
การแลกเปลี่ยน (Exchange)
การแลกเปลี่ยน หมายถึง การนําเอาสินคาอยางหนึ่งไปแลกกับอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงวิวัฒนาการของการ

แลกเปลี่ยนอยู 3 ระยะ ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนสินคาโดยตรง หรือการคาตางตอบแทน (Barter System) คือ การนําเอาสินคามา

แลกเปลี่ยนกัน เชน ขาวสารแลกกับปุย
2. การแลกท่ีใชเงินเปนสื่อกลาง (Money System) คือ การแลกเปลี่ยนท่ีใชกันในปจจุบัน
3. การแลกเปลี่ยนท่ีใชสินเช่ือหรือเครดิต (Credit System) ในกรณีไมมีเงินหรือมีเงินไมพอนั้น การ

แลกเปลี่ยนจะตองใชความไววางใจตอกัน คือ สินเช่ือ หรือเครดิต เชน การใชเช็ค บัตรเครดิต แทนเงินสด หรือ
ระบบเชาซ้ือ

การวัดระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การวัดระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การประเมินผลการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาระยะหนึ่ง

(มักจะใชเวลา 1 ป) วาการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ันดีหรือไม ถาประสบความสําเร็จดี ก็ดําเนินการตอไป
ถาไมประสบความสําเร็จ จะไดนํามาปรับปรุง ซ่ึงจะประเมินจาก “รายไดประชาชาติ” (National Income : NI)

รายไดประชาชาติ (National Income : NI) หมายถึง มูลคารวมของสินคาและบริการข้ันสุดทายท่ี
ประชาชาติผลิตขึ้นในระยะเวลา 1 ป โดยหักคาเสื่อมราคาของทรัพยากรและภาษีทางออม

รายไดเฉลี่ยตอบุคคลหรือรายไดตอบุคคล (Per Capital Income) หมายถึง คาของรายไดประชาชาติตอ
จํานวนประชากร 1 คน ในการคํานวณรายไดตอบุคคลนั้นคํานวณจากสูตรตอไปนี้

 รายไดตอบุคคล = กรในประเทศจํานวนประชา
าชาติรายไดประช

ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน (Gross National Product : GNP) หมายถึง มูลคารวมของสินคาและ
บริการข้ันสุดทายท่ีประชาชาติผลิตขึ้นในระยะเวลา 1 ป

ผลผลิตท่ีเปนของคนชาติเดียวกันไมวาจะผลิตในประเทศ หรือตางประเทศสามารถนํามารวมไดท้ังหมดเปน
คา GNP และ คา GNP นี้เปนขอมูลในการคํานวณรายไดประชาชาติ (NI)

ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน (Gross Domestic Product : GDP) หมายถึง มูลคารวมของสินคาและ
บริการข้ันสุดทายท่ีผลิตขึ้นในประเทศในระยะเวลา 1 ป
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ผลผลิตท่ีเกิดจากการผลิตในประเทศทั้งหมดไมวาผูผลิตจะเปนคนชาติเดียวกันหรือคนตางชาตินํามารวมกัน
เปนคา GDP และคา GDP นี้ เปนขอมูลในการคํานวณอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

ในการคํานวณรายไดประชาชาติสามารถคํานวณไดจากมูลคาของผลผลิตรวมท่ีประชาชาติผลิตขึ้นในระยะ
เวลา 1 ป รายไดรวมของประชาชาติในระยะเวลา 1 ป และรายจายรวมของประชาชาติในระยะเวลา 1 ป แตการ
คํานวณนั้นมักจะประสบปญหาตางๆ ดังนี้

1. ขอมูลตางๆ ไมตรงตามความเปนจริง
2. ไมสามารถกําหนดคาเสื่อมราคาของทรัพยากรไดถูกตอง
3. ไมสามารถกําหนดราคาของสินคาคงเหลือได ชวงปดบัญชีสิ้นป
4. สินคาและบริการท่ีไมผานตลาดไมสามารถนํามาคํานวณได
5. การเก็บขอมูลซํ้า
ประโยชนของการศึกษารายไดประชาชาติ
1. ขอมูล GDP จะทําใหทราบระดับการผลิตภายในของประเทศในภาคเศรษฐกิจตางๆ
2. เพ่ือนํามาเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศกับประเทศตางๆ
3. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะเวลาตางๆ กัน
4. เพ่ือเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพของประชากรวาไดมาตรฐานหรือไม
5. เพ่ือใชเปนขอมูลศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจโดยรวม
6. เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ

ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ คือ ลักษณะการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแตละสังคม เพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุด

ทางเศรษฐกิจ (อยูดี กินดี มั่งค่ัง) สิ่งแวดลอมและปจจัยตางๆ ของแตละสังคมตางกัน จึงทําใหลักษณะการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของแตละสังคมแตกตางกันไป

ระบบเศรษฐกิจในโลกนี้ท่ีนิยมแพรหลายนั้น แบงได 4 ระบบ คือ ระบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม ระบบ
คอมมิวนิสต ระบบสังคมนิยม และระบบเศรษฐกิจแบบผสม โดยแผนภูมิท่ีแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบในการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางรัฐบาลกับเอกชน ในแตละระบบเศรษฐกิจน้ันมี ดังนี้

ระบบเศรษฐกิจ ผูรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม หรือเสรีนิยม เอกชน

ระบบเศรษฐกิจคอมมิวนิสต รัฐบาล
ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม รัฐบาล > เอกชน
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม เอกชน + รัฐบาล
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ลักษณะเดนตางๆ ขอดีและขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ

ระบบคอมมิวนิสต ระบบสังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระบบทุนนิยม / เสรีนิยม
ลักษณะเดน ลักษณะเดน ลักษณะเดน ลักษณะเดน
- รัฐบาลเปนเจาของ
ปจจัยการผลิต
อยางสิ้นเชิง

- รัฐบาลเปนผูทํา  
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท้ังสิ้น

- เอกชนไมมีสิทธิทํา 
กิจกรรมเศรษฐกิจ
ใดๆ

- รัฐบาลเปนเจาของ
ปจจัยการผลิตท่ี
สําคัญ

- รัฐบาลทํากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีมี
ขนาดใหญรายไดสูง 
เก่ียวของกับประชาชน
มากๆ

- เอกชนมีสิทธิทําธุรกิจ
ตางๆ ท่ีรัฐบาลไมทํา
(ธุรกิจขนาดเล็ก)

- รัฐบาลจัดสวัสดิการ
ใหแกประชาชน

- ระบบทุนนิยมกับสังคม
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สวนใหญเปนของเอกชน
เหมือนทุนนิยม

- รัฐบาลเขามาทําธุรกิจ
เพ่ือคุมครองผลประโยชน
ใหแกประชาชน

- ปญหาทางเศรษฐกิจได
รับการแกไขจากรัฐบาล
และเอกชน

- รัฐบาลจัดสวัสดิการใหแก 
ประชาชน

- เอกชนเปนผูดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ

- เอกชนเปนเจาของปจจัย
การผลิต โดยมีกฎหมาย
รับรอง

- มีการแขงขันทางดาน
คุณภาพประสิทธิภาพราคา
และการบริการ โดยมีกําไร
เปนแรงจูงใจ

- ราคาสินคาถูกกําหนด
โดยกลไกแหงราคา
 (อุปสงค-อุปทาน)

ขอดี ขอดี ขอดี ขอดี
- เอกชนไมตองรับ
ผิดชอบทางดาน
เศรษฐกิจ

- ทรัพยากรถูก   
ควบคุมการใชจาก
รัฐบาลทําใหไมถูก
ทําลาย

- การกระจายรายไดดี 
เพราะรายไดสวนใหญ
เปนของรัฐบาล
ประชาชนจะมีรายได
ไมแตกตางกันมาก

- ประชาชนไดรับการ
คุมครองผลประโยชน
จากรัฐบาลในรูปของ
สวัสดิการและสินคา
บริการท่ีรัฐบาลทํา

- ประชาชนมีเสรีภาพทาง
 เศรษฐกิจ
- สินคาและบริการมีมาก
คุณภาพดี และราคาถูก

- ประชาชนไดรับการ   
คุมครองผลประโยชน
จากรัฐบาลในรูปของ
สวัสดิการธุรกิจท่ีจําเปน
แกการครองชีพ

- เอกชนมีกําลังใจในการ
ทําธุรกิจเพราะมีกําไร
เปนแรงจูงใจ

- เอกชนมีเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจ

- สินคาและบริการมีมาก
คุณภาพดี ราคาถูก

- รัฐบาลไมตองจัดสรร
งบประมาณมาทําธุรกิจ
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ระบบคอมมิวนิสต ระบบสังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระบบทุนนิยม / เสรีนิยม
ขอเสีย
- ประชาชนไมมีสิทธิ
เสรีภาพทาง
เศรษฐกิจ

 (รัฐบาลทําท้ังหมด)
-สนิคาและบรกิารมี
นอยและดอยคณุภาพ
เพราะไมมกีารแขงขนั

- ผลผลิตต่ํา เพราะ
ประชาชนไมมีขวัญ
และกําลังใจในการ
ทําธุรกิจ

ขอเสีย
- เอกชนถูกจํากัด   
สิทธิเสรีภาพบางสวน

- รัฐบาลตองจัดสรร
งบประมาณมาทํา
ธุรกิจและมักจะ  
ขาดทุน กิจกรรม
ตางๆ มีคุณภาพต่ํา

ขอเสีย
- รัฐบาลตองจัดสรร
งบประมาณมาทําธุรกิจ
มักจะขาดทุน

ขอเสีย
- การกระจายรายไดไมดี
เพราะรายไดสวนใหญ
ตกแกนายทุน

- ประชาชนอาจมีปญหา
 จากราคาสินคาและสินคา
ขาดแคลนเนื่องจากนายทุน
รวมตัวกัน

- การใชทรัพยากรฟุมเฟอย

ระบบเศรษฐกิจแบบผสม เปนระบบที่ไดรับความนิยมแพรหลาย และประเทศไทยก็ใชระบบนี้

เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกจิพอเพยีง เปนปรชัญาในการดาํเนินชีวติท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ พระราชทานแกพสกนิกร

ใหเปนแนวทางในการดํารงชีวิตและปฏิบัติตนมาโดยตลอด โดยเฉพาะเมื่อครั้งท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.
2540 พระองคทรงเนนย้ําใหเห็นถึงคุณประโยชนของเศรษฐกิจพอเพียง

ตอมาไดพระราชทานพระราชดําริเพ่ิมเติมมาโดยตลอด เพ่ือใหเกษตรกรซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศมี
ความแข็งแรงพอกอนท่ีจะไปผลิตเพ่ือการคาหรือเชิงพาณิชย โดยยึดหลักการ “ทฤษฏีใหม” 3 ขั้น คือ

ข้ันที่ 1 มีความพอเพียง เลี้ยงตนเองไดบนพ้ืนฐานของความประหยัดและขจัดการใชจายฟุมเฟอย
ข้ันที่ 2 รวมพลังกันในรูปกลุม เพ่ือการผลิต การตลาด การจัดการ รวมท้ังดานสวัสดิการ การศึกษา

การพัฒนาสังคม
ข้ันที่ 3 สรางเครือขาย กลุมอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย โดยประสานความ

รวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคการพัฒนาเอกชน และภาคราชการในดานเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการ
และขาวสารขอมูล

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1. ยึดความประหยัด    ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน    ลดละความฟุมเฟอยในการดํารงชีพอยางจริงจัง

ดังพระราชดํารัสวา “ความเปนอยูท่ีตองไมฟุงเฟอ   ตองประหยัดไปในทางที่ถูกตอง...”
2. ยดึถอืการประกอบอาชพีดวยความถกูตองสจุริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการดาํรงชีพก็ตาม

ดังพระราชดํารัสท่ีวา “ความเจริญของคนทั้งหลายยอมเกิดมาจาก การประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพของตน
เปนหลักสําคัญ...”
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3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกัน ในทางการคาขายประกอบอาชีพแบบตอสูกันอยาง
รุนแรงดังอดีต  ซ่ึงมีพระราชดํารัสเรื่องนี้วา “ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญท่ี
บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรมทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการ
แกงแยงเบียดบังมาจากผูอื่น...”

4. ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก โดยตองขวนขวายใฝหาความรูใหเกิดมี
รายไดเพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ พระราชดํารัสตอนหนึ่งท่ีใหความชัดเจนวา “การท่ีตองการ
ใหทุกคนพยายามท่ีจะหาความรูและสรางตนเองใหมั่นคงนี้เพ่ือตนเอง เพ่ือท่ีจะใหตัวเองมีความเปนอยูท่ีกาวหนา
ท่ีมีความสุขพอมีพอกินเปนขั้นหนึ่ง และขั้นตอไปก็คือใหมีเกียรติวายืนไดดวยตัวเอง...”

5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งยั่วกิเลสใหหมดสิ้นไป ท้ังน้ีดวยสังคมไทยที่ลมสลายลงในครั้งน้ี
เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใชนอยท่ีดําเนินการโดยปราศจากละอายตอแผนดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ได
พระราชทานพระราโชวาทวา “พยายามไมกอความช่ัวใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอื่น พยายามลดพยายาม
ละความชัว่ท่ีตวัเองมอียู พยายามกอความดใีหแกตวัอยูเสมอ พยายามรกัษาและเพ่ิมพูนความดท่ีีมอียูนัน้ใหงอกงาม
สมบูรณขึ้น...”

สรุป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีองคประกอบสําคัญ  5  ประการ
1. ทางสายกลาง - ตั้งอยูในความไมประมาทและพึ่งตนเองใหมากขึ้น
2. ความสมดุลและความยั่งยืน - ความพอดี ความเหมาะสม ความหลากหลาย และความกลมกลืน

มีความยั่งยืน ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ความพอประมาณอยางมีเหตุผล - ไมโลภ ไมฟุงเฟอ มีเหตุผล
4. ภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก - มีความรอบคอบรูทันการเปลี่ยนแปลง
5. การเสริมสรางคุณภาพคน - มีจิตสํานึกในคุณธรรมจริยธรรม เอื้ออาทรตอกัน มีระเบียบวินัย อดทน

อดกลั้น และอดออม
การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน สามารถนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชไดดังนี้
1. การประหยัด - การใชจายกวาท่ีจําเปน ลดละความฟุมเฟอย
2. การประกอบอาชีพสุจริต - การทํามาหากินตองซ่ือสัตยถูกตอง
3. การไมแกงแยงผลประโยชนและแขงขนักนั - การประกอบอาชพีดานคาขายตองไมแกงแยงผลประโยชน

ดวยการตอสูหรือแขงขันกันอยางรุนแรง
4. การหารายไดเพ่ิมพูน - การขวนขวายหาความรู พัฒนาความสามารถใหมีรายไดเพ่ิมพูนยิ่งขึ้นจนเกิด

ความพอเพียง
5. การไมกระทําช่ัว - การทําความดีและลดละความชั่วท้ังปวงใหหมดไป
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ทฤษฎีใหม
ความหมายของทฤษฎีใหม

ทฤษฎีใหม แนวพระราชดําริในการจัดการบริหารท่ีดินของเกษตรกรใหมีสัดสวนในการใช พ้ืนท่ีดินใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
ความเปนมาของทฤษฎีใหม

ในการเสดจ็แปรพระราชฐานไปประทบัแรมในภมูภิาคตางๆ ของประเทศ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ ได
ทอดพระเนตรเหน็ความเปนอยูของประชาชน ซ่ึงสวนใหญยังอยูกันอยางยากไร เพราะการเกษตรท่ีไมไดผล เน่ืองจาก
ขาดแคลนน้ํา พระองคทานไดพระราชดาํร ิ“ทฤษฎใีหม” และทรงทดลองทีว่ดัมงคลชัยพัฒนา อ.เมอืง จ.สระบรุ ีและ
ประสบความสําเร็จเปนแบบอยางใหเกษตรกรนําไปเปนแบบอยางได
หลักการและข้ันตอนของทฤษฎีใหม

ทฤษฎีใหมแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี
1. ทฤษฎีใหมขั้นตน

- แบงท่ีดินท่ีมีอยูออกเปนแปลงๆ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใชอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10
รวมเปน 100% ดังนี้

พ้ืนท่ีแปลงที่ 1  มีพ้ืนท่ีรอยละ 30 ใชเปนแหลงนํ้าเลี้ยงสัตวน้ําและปลูกพืชน้ํา
พ้ืนท่ีแปลงที่ 2  มีพ้ืนท่ีรอยละ 30 ใชปลูกขาว
พ้ืนท่ีแปลงที่ 3  มีพ้ืนท่ีรอยละ 30 ใชปลูกไมผล พืชไร พืชสวน ผัก
พ้ืนท่ีแปลงที่ 4  มีพ้ืนท่ีรอยละ 10 ใชเปนท่ีอยูอาศัย เลี้ยงสัตวและโรงเรือนอื่นๆ

- ความสามัคคีรวมใจกันระหวางเกษตรกรในชุมชน คลายการลงแขกชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
- การพ่ึงตนเอง  ทุกครัวเรือนจะมีผลผลิตท่ีเปนอาหารเพียงพอในครัวเรือนไมตองซ้ือหาในราคาแพง
- มีน้ําใชในการบริโภค อุปโภคเพียงพอในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต

2. ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา เปนขั้นท่ีเกษตรกรจะพัฒนาไปสูขั้นพออยูพอกิน เพ่ือใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น
จะตองมีการรวมกลุมกันในรูปของสหกรณหรือกลุม (ชุมนุม, ชมรม) โดยดําเนินการดานตางๆ ดังนี้

- ดานการผลิต จัดเตรียมหาพันธุพืช ปุย
- ดานการตลาด จัดหายุงฉางและรวมกันขายผลผลิต
- ดานคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการ เชน สถานีอนามัย โรงเรียน ศาสนสถาน และปจจัยพ้ืนฐานอื่นๆ

ในการดํารงชีวิตท่ีดีพอสมควร
3. ทฤษฎีใหมขั้นพัฒนา

พัฒนาเกษตรกรใหกาวหนาดานการติดตอประสานงานการจัดหาทุน   เพ่ือการลงทุนและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประโยชนของทฤษฎีใหม

1. การพ่ึงตนเอง เกษตรกรเปนผูกําหนดตอตลาด
2. ชุมชนเขมแข็ง โดยการรวมพลังของชาวบาน
3. ความสามัคคีของชุมชน ชาวบานมีความเอื้ออาทรตอกัน
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สหกรณ
สหกรณ หมายถึง องคกรอิสระของบุคคลที่มารวมกันดวยความสมัครใจ เพ่ือดําเนินธุรกิจการคาไมได

แสวงหากําไร โดยสมาชิกทุกคนเปนเจาของกิจการ
หลักการสําคัญในการดําเนินงานของสหกรณ

การดําเนินงานของสหกรณนั้นมุงการพ่ึงตนเอง การมีสิทธิเทาเทียมกัน ความสามัคคีและความเที่ยงธรรม
โดยเนนความเปนประชาธิปไตย ประกอบดวยหลักการท่ีสําคัญ ดังน้ี

1. ความสมัครใจและเปดกวาง (Voluntary and Open Membership) สมาชิกของสหกรณมาจากบุคคล
ท่ัวไปที่เต็มใจท่ีจะปฏิบัติขอกําหนดของสหกรณ โดยไมมีการแยกเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา

2. หลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control) สมาชิกทุกคนไดรับการดูแล ควบคุมและปฏิบัติ
ตามแนวทางประชาธิปไตยเหมือนกัน

3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ (Member Economic Participation) สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ
ลงทุนดวยการซ้ือหุน และไดรับผลตอบแทนตามจํานวนหุนท่ีซ้ือ

4. ความเปนอิสระ (Autonomy and Independence) สหกรณจะตองพ่ึงตนเอง และอยูภายใตการดูแล
ของสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย

5. การใหการศึกษา ฝกอบรมและสารสนเทศ (Education Training and Information) สมาชิกทุกคน
จะไดรับการศึกษา  ฝกอบรมจากสหกรณและประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดรับสารสนเทศของสหกรณ

6. การรวมมือระหวางสหกรณ (Cooperation among Cooperative)  สหกรณจะตองใหความรวมมือ
กับสหกรณอื่นๆ เพ่ือการพัฒนาและสงเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสหกรณ

7. ความเอื้ออาทรตอชุมชน (Concern for Community)  สหกรณดําเนินการตามความเห็นชอบของ
สมาชิกเพ่ือการพัฒนาชุมชน
สหกรณในประเทศไทย

ในประเทศไทยปจจุบันมีสหกรณท่ีจัดตั้งขึ้น 6 ประเภท แยกเปน 2 กลุมใหญตามจุดมุงหมายและวิธี
ดําเนินงานดังนี้

กลุมที่ 1 :  สหกรณในภาคการเกษตร
1. สหกรณการเกษตร - เปนการรวมกันของผูประกอบอาชีพทางการเกษตรในการท่ีจะชวยเหลือซ่ึงกัน

และกัน แกไขปญหาความเดือดรอนและยกระดับความเปนอยูของสมาชิกใหดีย่ิงขึ้น
2. สหกรณประมง - เปนการรวมมอืกนัระหวางผูประกอบอาชพีประมง มวีตัถุประสงคเพ่ือใหบรกิารความรู

ทางวิชาการและธุรกิจการประมง จัดหาเงินกูใหแกสมาชิกเพ่ือนําไปประกอบอาชีพรับฝากเงิน
3. สหกรณนคิม - เปนการจัดตัง้ขึน้เพ่ือดาํเนินการจัดสรรท่ีทํากินใหราษฎร สรางปจจัยพ้ืนฐานและสิง่อาํนวย

ความสะดวกใหแกผูท่ีอยูอาศยั ท้ังยังจัดหาสนิเช่ือปจจัยการผลติ การแปรรปูการเกษตร และการสงเสรมิอาชีพ
กลุมที่ 2 :  สหกรณนอกภาคการเกษตร
1. สหกรณรานคา - เปนการรวมตวัของผูบรโิภค เพ่ือจัดหาสนิคาเครือ่งอปุโภคบรโิภคมาจาํหนายแกสมาชกิ
2. สหกรณออมทรัพย - เปนการระดมทุนของผูประกอบอาชีพเดียวกัน เพ่ือตั้งสถาบันการเงิน โดยให

สมาชิกฝากเงินและกูยืมเงินโดยเสียดอกเบี้ยต่ําและมีระยะเวลาผอนชําระยาวนาน
3. สหกรณบรกิาร - สหกรณท่ีตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2511 โดยมสีมาชกิผูประกอบอาชพีเดยีวกัน

ตั้งแต 10 คนขึ้นไป มาดําเนินงานเก่ียวกับอาชีพของตนใหมีความมั่นคงและรักษาอาชีพของตนไว
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การจัดต้ังสหกรณ
ในการจัดตั้งสหกรณนั้นมี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ขอคําแนะนําจากสหกรณจังหวัดหรือสหกรณอําเภอ
2. ประชุมผูซ่ึงประสงคจะเปนสมาชิก
3. ประชุมคณะผูจัดตั้งสหกรณ
4. ประชุมผูซ่ึงจะเปนสมาชิก
5. ย่ืนเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ
ขอดี  ธุรกิจแบบสหกรณสามารถรวบรวมเงินทุนไดจํานวนมาก เพราะการรวบรวมทุนจัดแบงออกเปนหุนๆ

และเนื่องจากเปนธุรกิจท่ีไมไดมุงหวังผลกําไร สหกรณในประเทศตางๆ จึงมักไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลและ
ไดรับสิทธิพิเศษดานภาษีอากรและอื่นๆ

ขอเสีย  เนื่องจากธุรกิจแบบสหกรณไมไดมุงหวังผลกําไร จึงใหผลประโยชนตอบแทนแกสมาชิกในอัตราต่ํา
มาก แตจะมีผลตอบแทนอีกสวนหนึ่งตามสัดสวนแหงกิจการงานหรือการคาท่ีสมาชิกมีตอสหกรณ สมาชิกมักจะไม
ซ้ือหุนไวมาก เพราะไดรับผลตอบแทนต่ํา

การเงิน
เงิน (Money) หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีสังคมสมมติขึ้นและยอมรับวามีคา ท้ังยังใชเปนสื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยนเงิน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ เหรียญกษาปณ ธนบัตร และเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
1. เหรียญกษาปณ (Coins) เปนเงินเหรียญท่ีสรางขึ้นจากโลหะชนิดตางๆ เชน ทองคํา เงิน ทองแดง

และโลหะผสม (นกิเกิลกบัทองแดง) เงนิประเภทนีส้รางขึน้โดยไมตองมสีิง่คํ้าประกนัเพราะคาของมนัอยูท่ีโลหะนัน้ๆ
รัฐบาลเปนผูผลิตเหรียญกษาปณขึ้นมาใชหมุนเวียนใหพอเพียงแกธุรกิจในประเทศ

2. ธนบตัร (Note Currency หรอื Bank Note) เปนเงนิกระดาษท่ีชําระหนีไ้ดตามกฎหมาย ธนาคารกลาง
เปนผูผลิตธนบัตร การผลิตธนบัตรตองมีสิ่งคํ้าประกัน เชน ทองคํา เงิน เงินทุนสํารองท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
เปนตน ธนบัตรใชแลกเปลี่ยนระหวางประเทศได

3. เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (Demand Deposits) เงินประเภทนี้ผูฝากสามารถสั่งจายในรูปของ
เช็คซ่ึงใชแทนเงินไดทันที นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงเช็คของขวัญและบัตรเครดิต

สิ่งที่ใกลเคียงกับเงิน (Near Money) คือ สิ่งท่ีมีคาตางๆ ซ่ึงบางครั้งจะคลายคลึงกับเงิน แตจะแตกตาง
กับเงินเพียงเล็กนอย เพราะจะนําสิ่งท่ีไดช่ือวาใกลเคียงกับเงินนั้นไปใชทันทีไมได ตองนําไปแลกเปลี่ยนกอน แต
การแลกเปลีย่นนัน้ทําไดโดยงาย สิง่ท่ีใกลเคียงกบัเงนิ ไดแก เช็คเดนิทาง เช็คลวงหนา ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเงิน
พันธบัตร

หนาที่ของเงิน แบงออกเปน 4 ประการ คือ
1. เปนหนวยในการวัดมูลคา (Measure of Value)
2. เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of Exchange)
3. เปนมาตรฐานในการชําระหนี้ในอนาคต (Standard of Deferred Payment)
4. เปนเครื่องรักษามูลคา (Store of Value)
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ปริมาณเงิน หรือ ซัพพลายเงินตรา (Money Supply) คือ เงินทุกประเภทที่หมุนเวียนอยูในระบบ
เศรษฐกิจ ซ่ึงเงินในจํานวนนี้หมายถึงเงินฝากในธนาคารที่ผูฝากสามารถถอนออกไดทุกเวลา ปริมาณเงินแบงออก
เปน 2 ประเภท คือ เงินเฟอ และเงินฝด

เงินเฟอ (Inflation) เปนสภาวการณท่ีปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากเกินไป ทําใหราคาสินคา
และบริการสูงขึ้น และเศรษฐกิจจะมีความคลองตัวมาก เงินเฟอนั้นมีสาเหตุ 2 ประการ คือ อุปสงคในสินคาและ
บริการสูงกวาอุปทาน หรือสภาวการณท่ีปริมาณสินคาขาดตลาด และตนทุนในการผลิตสินคาและบริการสูงขึ้น

ลักษณะเงินเฟอ เราสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ โดยพิจารณาจากราคาสินคาท่ีสูงขึ้น ดังนี้
1. เงินเฟอออนๆ ราคาสินคาและบริการจะสูงไมเกิน 5 เปอรเซ็นต ตอป เงินเฟอประเภทนี้จะเปนผลดีตอ

เศรษฐกิจ เพราะจะทําใหผูผลิตมีกําลังใจท่ีจะผลิตและผูบริโภคก็ไมเดือดรอน
2. เงินเฟอปานกลาง ราคาสินคาและบริการจะสูงระหวาง 5-20 เปอรเซ็นตตอป
3. เงินเฟออยางรุนแรง ราคาสินคาและบริการจะสูงเกิน 20 เปอรเซ็นตตอป
ผลกระทบของเงินเฟอ เมื่อเกิดปญหาเงินเฟอจะมีท้ังผูไดรับประโยชนและผูเสียประโยชน ดังน้ี
1. ผูท่ีไดรับประโยชน ผูท่ีไดรับประโยชนนั้นเปนผูมีรายไดขึ้นอยูกับความคลองของเศรษฐกิจ เชน       

นักธุรกิจ การคา ผูผลิต ผูถือหุน ผูเปนลูกหนี้ เปนตน บุคคลเหลาน้ีจะมีรายไดมาก
2. ผูท่ีเสียผลประโยชน ผูมีรายไดประจํา เชน ขาราชการ ลูกจาง ผูใชแรงงาน เปนตน บุคคลเหลาน้ีจะมี

รายไดเทาเดิมคาครองชีพสูง จะมีชีวิตความเปนอยูฝดเคือง
เงินเฟอนั้นเปนสภาวการณท่ีปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากเกินไปเมื่อเกิดปญหานี้แลวจะตอง

แกปญหาดวยการลดปริมาณเงินลง ดังนี้
- ธนาคารกลางเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูแกธนาคารพาณิชย
- ธนาคารกลางเพิ่มปริมาณการขายพันธบัตรรัฐบาลมากขึ้น
- ธนาคารกลางลดการปลอยสินเช่ือ
- เพ่ิมภาษีทางตรงและทางออม
- ตรึงราคาสินคาท่ีจําเปนแกการครองชีพ
- รัฐบาลลดคาใชจายใหต่ําลง (รัฐบาลจัดงบประมาณเกินดุล)
เงินฝด (Deflation) เปนสภาวการณท่ีมีปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนอยกวาปกติ ทําใหภาวะ

เศรษฐกิจซบเซา ราคาสินคาลดลง และมีคนวางงานเพ่ิมมากขึ้น เงินฝดนั้นมีสาเหตุ 2 ประการคือ ชวงท่ีมีการ
ออมสูงหรือมีการขายพันธบัตรรัฐบาลเกินไปทําใหไมมีการนําเงินออกมาใชจาย

ผลกระทบของเงินฝด คลายคลึงกับเงินเฟอ คือ มีท้ังผูรับผลประโยชนและผูเสียผลประโยชน แตกลุมนั้น
ตรงกันขามกัน ดังนี้

1. ผูท่ีไดผลประโยชน ผูมีรายไดประจํา เชน ขาราชการ เปนตน ผูท่ีเปนเจาหนี้ ผูท่ีไดรับดอกเบ้ียจากการ
นําเงินไปฝากธนาคาร บุคคลเหลานี้มีรายไดเทาเดิมและแนนอน แตคาครองชีพต่ําลงเพราะเงินมีคามากขึ้น

2. ผูเสียผลประโยชน นักธุรกิจการคาผูผลิต ผูถือหุน ผูเปนลูกหนี้ บุคคลเหลาน้ีจะมีความเปนอยูฝดเคือง
เพราะเศรษฐกิจซบเซา เงินหายากขึ้น เพราะมีคามากขึ้น
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เงินฝดน้ันเปนสภาวการณท่ีเกิดจากปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีนอยเกินไปและเศรษฐกิจ   
ซบเซา ทําใหคนวางงานมากขึ้น ในการแกปญหาเงินฝดจะตองเพ่ิมปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจใหมาก
ขึ้นดังนี้

- ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูแกธนาคารพาณิชย
- ธนาคารกลางลดปริมาณการขายพันธบัตรรัฐบาลลง
- ธนาคารกลางเพิ่มการปลอยสินเช่ือ
- ลดภาษีทางตรงและทางออม
- สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศและในประเทศ
- รัฐบาลเพ่ิมคาใชจายใหสูงขึ้น (รัฐบาลจัดทํางบประมาณขาดดุล)

การธนาคาร
ธนาคาร (Bank) เปนสถาบันการเงินท่ีสําคัญในระบบเศรษฐกิจ กอใหเกิดความคลองตัวในระบบเศรษฐกิจ

ธนาคารแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือ ธนาคารกลาง (Central Bank) และธนาคารพาณชิย (Commercial Bank)
ธนาคารกลาง (Central Bank) เปนสถาบันการเงินสูงสุดของประเทศ ประเทศเอกราชทุกประเทศจึงมี

ธนาคารกลางเพื่อควบคุมเก่ียวกับการเงินของประเทศ ประเทศไทยตั้งธนาคารกลางขึ้นหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2
โดยมีช่ือวา “ธนาคารแหงประเทศไทย (Bank of Thailand)” หรือเรียกกันวา “แบงกชาติ”

หนาท่ีของธนาคารกลาง ธนาคารกลางจะเปนหนวยงานที่ดูแลปริมาณเงินของประเทศใหอยูในระดับที่
เหมาะสมโดยวิธี ดังนี้

1. ผลิตธนบัตรและออกธนบัตร
2. เปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชยและรัฐบาล
3. ควบคุมและตรวจสอบบัญชีการเงินของสถาบันการเงินตางๆ ท่ัวประเทศ
4. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และกําหนดอัตราดอกเบี้ย
5. รักษาทุนสํารองระหวางประเทศ
6. กําหนดนโยบายดานการเงินของประเทศ
ธนาคารพาณิชย (Commercial Bank) มีหนาท่ีหลักอยู 3 ประการ คือ รับฝากเงินประเภทตางๆ สราง

เงินฝากหรือใหกูเงินและใหบริการดานตางๆ หนาท่ี 2 ประการแรก ทุกธนาคารทําเหมือนกันแมแตดอกเบี้ยท่ีจะ
จายใหผูฝากและเก็บจากผูกูยืมเปนอัตราตามธนาคารกลางกําหนด แตจะแตกตางกันในประการท่ี 3

ตามปกติแลวเราจะแบงประเภทของธนาคารออกเปน 2 ประเภท คือ ธนาคารกลาง กับธนาคารพาณิชย
ดังท่ีไดกลาวไวขางตน แตบางครั้งอาจจะมีการจําแนกเพ่ิมมาอีกประเภทหนึ่งก็ได คือ ธนาคารพิเศษ ซ่ึงในประเทศ
ไทยมีธนาคารพิเศษท่ีเปนของรัฐบาลอยู 3 ธนาคาร คือ

1. ธนาคารออมสิน มีหนาท่ีพิเศษ คือ ระดมเงินฝากเพ่ือนําไปใหรัฐกูยืม
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห มีหนาท่ีพิเศษคือ ใหกูยืมเงินไปซื้อท่ีอยูอาศัยหรือซอมแซมท่ีอยูอาศัย
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มีหนาท่ีพิเศษ คือ ใหเกษตรกรไดกูยืมเงินไปใช

พัฒนาการเกษตรกรรม
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สถาบันการเงินที่ไมเรียกวาธนาคาร
- บริษัทประกันภัย  - โรงรับจํานํา
- สหกรณการเกษตร - บริษัทเครดิตฟองซิเอร
- สหกรณออมทรัพย - บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย
- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตลาดหุน
- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม

การคลัง
การคลัง หมายถึง เศรษฐกิจภาครัฐบาลเก่ียวกับการหารายไดเพ่ือนํามาใชจายในกิจกรรมตางๆ ท่ีเปน

ประโยชนสวนรวมของประเทศ โดยมีรัฐบาลเปนผูดูแลเก่ียวกับรายรับและรายจายใหเหมาะสม
รายรับของรัฐบาล ไดจากเงินตางๆ 3 ประการ คือ
1. รายไดของรัฐบาล ประกอบดวย ภาษีอากร การขายสิ่งของและบริการ รัฐพาณิชย และอื่นๆ เชน   

คาปรับ คาภาคหลวง ฤชากร การผลิตเหรียญกษาปณ
2. เงินกู เงินกูของรัฐบาลนั้นมีท้ังกูภายในประเทศและกูจากตางประเทศ เรียกวา “หนี้สาธารณะ”
3. เงินคงคลัง คือ เงินท่ีรัฐบาลมีอยูแตมิไดนําออกมาใช เงินนี้อาจจะเหลือจากงบประมาณในปกอนก็ได
รายไดสวนใหญของรัฐบาลมาจากภาษีอากร ในประเทศไทยการเก็บภาษีเงินไดใชระบบกาวหนา หมายถึง

ย่ิงมีรายไดสูงอัตราการเก็บภาษีจะสูงขึ้นเรื่อยๆ (5-37%) การเก็บภาษีแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ภาษีทางตรง (Direct Tax) คือ ภาษีท่ีเก็บจากผูมีรายไดโดยตรงหรือผูท่ีเปนเจาของทรัพยสิน เชน

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมรดก ภาษีดอกเบี้ย (เงินฝากประจํา) ภาษีรางวัล ภาษี
ทะเบียนรถยนต / มอเตอรไซค /เรือ / ปน ภาษีท่ีดิน ภาษีโรงเรียน ภาษีปาย ภาษีสนามบิน

2. ภาษีทางออม (Indirect Tax) คือ ภาษีท่ีเก็บจากบุคคลหนึ่งแลวบุคคลนั้นผลักภาระการเสียภาษีนั้นไป
ใหอีกบุคคลหนึ่ง แบงออกเปน 3 กลุม คือ

- ภาษีศุลกากร เปนภาษีท่ีเก็บจากการนําเขาและสงออกสินคา
- ภาษีสรรพสามิต เปนภาษีท่ีเก็บจากการผลิตหรือจําหนายสินคาบางชนิด เชน น้ํามันเช้ือเพลิง แกส

บุหรี่  สุรา เบียร เครื่องดื่ม ยานัตถุ ไพ ไมขีด ปูนซีเมนต
- ภาษีสรรพากร เชน อากรมหรสพ ภาษีมูลคาเพ่ิม

การกูเงินของรัฐบาล รัฐบาลมีแหลงเงินกูท้ังภายในและภายนอกประเทศ
แหลงเงินกูภายในประเทศ คือ ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย องคการ

สถาบัน มูลนิธิ บริษัท และประชาชน (มักจะออกมาในรูปของการขายพันธบัตร)
แหลงเงินกูภายนอก คือ องคการระหวางประเทศ สถาบันการเงินตางประเทศ และรัฐบาลตางประเทศ

เงินกูภายนอกประเทศจะไมนํามาใสงบประมาณรายรับ เพราะการกูเงินจากตางประเทศจะตองมีโครงการไปเสนอ
แหลงเงินจะพิจารณาใหกูตามโครงการ และจะตองนําเงินมาใชเฉพาะในโครงการนั้นๆ เอาไปใชอยางอื่นนอก
โครงการไมได

รายจายของรัฐบาล  วัตถุประสงคของรัฐบาลในการจายเงิน  คือ  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทําใหรายไดประชาชน
สูงขึ้นเพ่ือสาธารณูปโภคบริการแกประชาชน เพ่ือรักษาความสงบภายใน และเพ่ือใชปองกันประเทศ
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รายจายของรัฐบาล แบงออกเปน 12 ประการ เชน การเกษตร การศึกษา การสาธารณสุข การรักษา
ความมั่นคงแหงชาติ และการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน และการชําระหนี้เงินกู เปนตน

งบประมาณแผนดิน หมายถึง เอกสารประมาณการเกี่ยวกับรายรับและรายจายของรัฐบาลงบประมาณ
แผนดินนั้นเปนการวางแผนเก่ียวกับการใชจายของรัฐบาลนั่นเอง ประเทศไทยเริ่มมีงบประมาณแผนดินครั้งแรกใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 การจัดทํางบประมาณแผนดินนั้นเปนหนาท่ีของรัฐบาล สวนผูท่ีอนุมัติการใชงบประมาณ คือ     
รัฐสภา โดยประกาศออกมาเปนกฎหมาย เรียกวา “พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. ...”

ปงบประมาณของประเทศไทยจะอยูระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปถัดไป เชน        
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จะอยูระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2549 เปนตน

ลักษณะของงบประมาณแผนดิน แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ
1. งบประมาณขาดดุล หมายถึง ยอดรายไดของรัฐบาลต่ํากวายอดรายจาย จําตองนําเอาเงินกูและเงิน

คงคลังมาเสริม
2. งบประมาณเกินดุล หมายถึง ยอดรายไดของรัฐบาลสูงกวายอดรายจาย
3. งบประมาณไดดุล (สมดุล) หมายถึง ยอดรายไดของรัฐบาลเทากับยอดรายจาย

เศรษฐกิจระหวางประเทศ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ หมายถึง ความสัมพันธระหวางประเทศทางดานเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสัมพันธ

กันอยู 3 เรื่อง คือ การคาระหวางประเทศ การเงินระหวางประเทศ และการรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
การคาระหวางประเทศ  หมายถึง  การนําสินคาและบริการจากประเทศหนึ่งไปแลกเปลี่ยนกับอีกประเทศ

หนึ่ง ซ่ึงลักษณะการแลกเปลี่ยนมีท้ังท่ีเปนการแลกเปลี่ยนสินคากับสินคา การแลกเปลี่ยนโดยใชเงินเปนสื่อกลาง
และการแลกเปลี่ยนโดยใชสินเช่ือหรือเครดิต การคาระหวางประเทศนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการท่ีประเทศตางๆ มี
ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรท่ีมีความสามารถในการผลิตแตกตางกันนั่นเอง ในการคาระหวางประเทศนั้น
จะมีสินคาอยู 2 ชนิดคือ สินคาเขา (Import) คือ สินคาท่ีนํามาจากตางประเทศเพื่อเขามาจําหนาย และสินคาออก
(Export) คือ สินคาท่ีสงออกไปจําหนายตางประเทศ

การคาระหวางประเทศกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ ดังนี้
1. ประเทศตางๆ มีสินคาครบตามความตองการ
2. ประเทศตางๆ จะมีการผลิตสินคาแบบการคาหรือมีเศรษฐกิจแบบการคา
3. การผลิตสินคาในประเทศตางๆ จะมีการแขงขันกันทางดานคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. กอใหเกิดความรูความชํานาญเฉพาะอยาง แบงงานทําตามความถนัด
นโยบายการคาระหวางประเทศ (Trade Policy) หมายถึง แนวทางปฏิบัติทางการคา กับประเทศตางๆ 

มักจะกําหนดขึ้นใชเพ่ือรักษาไวซ่ึงประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายการคาระหวางประเทศแบงออก
เปน 2 ประเภท คือ นโยบายการคาเสรี และนโยบายการคาคุมกัน

1. นโยบายการคาเสรี (Free Trade Policy) เปนนโยบายการคาท่ีเปดโอกาสใหมีการสงสินคาจาก
ประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง โดยไมมีการกีดกันใดๆ ทางการคา ประเทศที่ใชนโยบายนี้มักจะใชวิธีการ ดังน้ี

- ไมมกีารเก็บภาษคุีมกัน เชน ไมมกีารต้ังกําแพงภาษสีนิคาขาเขา หรอืไมมกีารเก็บคาพรเีมยีม เปนตน
- ไมใหสิทธิพิเศษทางการคาแกประเทศหนึ่งประเทศใด
- ไมมีขอจํากัดทางการคาใดๆ เชน ไมมีการกําหนดโควตาสินคา เปนตน
- เลือกผลิตเฉพาะสินคาท่ีถนัด ซ่ึงทําใหทุนการผลิตต่ํา สินคามีคุณภาพ
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2. นโยบายการคาคุมกัน (Protective Trade Policy) เปนนโยบายการคาท่ีจํากัดการนําสินคาเขามา
แขงขันกับการผลิตในประเทศ นโยบายนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองการผลิตภายในประเทศใหสามารถดําเนินการ
ได ประเทศใดที่ใชนโยบายนี้มักจะมีเครื่องมือในการคุมกัน คือ การต้ังกําแพงภาษี การกําหนดโควตาสินคา     
การหามนําเขาหรือสงออกของสินคาบางอยาง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และการใหเงินอุดหนุน

ปริมาณการคาระหวางประเทศ คือ มูลคารวมของสินคาเขาและสินคาออกในระยะเวลา 1 ป เพ่ือศึกษา
วาการคากับตางประเทศเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ดุลการคาระหวางประเทศ หมายถึง การเปรียบเทียบระหวางมูลคาของสินคาเขากับมูลคาของสินคาออก
เพ่ือศึกษาวาการคากับตางประเทศนั้นไดเปรียบหรือเสียเปรียบ

ดุลการคา มีอยู 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ดุลการคาเกินดุล คือ มูลคาของสินคาออกสูงกวามูลคาของสินคาเขา (ไดเปรียบดุลการคา)
2. ดุลการคาขาดดุล คือ มูลคาของสินคาออกต่ํากวามูลคาของสินคาเขา (เสียเปรียบดุลการคา)
3. ดุลการคาไดดุล (สมดุล) คือ มูลคาของสินคาออกเทากับมูลคาของสินคาเขา
ในการศึกษาปริมาณการคาระหวางประเทศและดุลการคาระหวางประเทศจะตองศึกษาจากมูลคาของ   

สินคาเขาและมูลคาของสินคาออก
ลักษณะการคาตางประเทศของไทย
1. ใชนโยบายการคาคุมกัน เพ่ือคุมครองการผลิตในประเทศโดยมีมาตรการท่ีสําคัญ เชน การต้ังกําแพง

ภาษีสินคาเขา การกําหนดโควตาสินคานําเขา และการใหเงินอุดหนุนการผลิตหรือสงออก เปนตน
2. ใหเอกชนมีบทบาทในทางการคามากท่ีสุด โดยรัฐจะเปนผูอํานวยความสะดวกให แตบางครั้งรัฐบาล

ก็อาจทําการคากับตางประเทศโดยตรงบาง
3. ใชระบบภาษีศุลกากรพิกัดอัตราเดียว คือสินคาเขาเปนชนิดเดียวกันไมวาจะสงมาจากประเทศใดก็ตาม

จะเก็บภาษีศุลกากรในอัตราเดียวกัน

การเงินระหวางประเทศ
การเงนิระหวางประเทศ เปนการแสดงความสมัพันธทางดานการเงนิระหวางประเทศหนึง่กับอกีประเทศหนึ่ง

ซ่ึงความสัมพันธนี้สืบเนื่องมาจากการคาขายระหวางประเทศ การกูยืมเงินและการชําระหนี้ การลงทุนระหวาง
ประเทศ และการชวยเหลือกันระหวางประเทศ

การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   คือ   การนําเงินตราสกุลหนึ่งไปแลกเปลี่ยนกับอีกสกุลหนึ่ง   การ
แลกเปลี่ยนเงินตราเปนสิ่งท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ       
ท่ีถูกตองนั้นตองแลกที่ธนาคารพาณิชย ซ่ึงมีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว 2 อยาง คือ

1. อัตราซ้ือ (Buying) คือ อัตราท่ีธนาคารรับซ้ือ (ราคาต่ํา)
2. อัตราขาย (Selling) คือ อัตราท่ีธนาคารขายไป (ราคาสูง)
ซ่ึงอัตราแลกเปลี่ยนท้ัง 2 ประเภท ธนาคารกลางเปนผูกําหนด โดยเทียบคาเงินของตนกับทองคําหรือเงิน

ตราสกุลอื่นๆ ภายใตเงื่อนไขที่กองทุนการเงินระหวางประเทศกําหนด
ปจจุบันประเทศไทยกําหนดการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศเปนแบบ “ลอยตัว” ชนิดมีการจัดการ 

จะใชอุปสงคและอุปทานของเงินตราเปนตัวกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงขึ้นอยูกับสถาบันการเงินท่ีทําการ      
แลกเปลี่ยนเงินตรา แตอยูในความดูแลของธนาคารกลาง
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คาเงินแข็ง คือ เงินสกุลใดแข็งแสดงวาเงินสกุลนั้นมีคาสูงขึ้น เชน เงินบาทแข็งคา เดิม 1 ดอลลาร US
เทากับ 40 บาท จะเปน 1 ดอลลาร US เทากับ 38 บาท

คาเงินออน คือ เงินสกุลใดออนแสดงวาเงินสกุลนั้นมีคาลดลง
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ (Balance of Payment) หมายถึง รายงานท่ีแสดงถึงยอดรายไดและ

รายจายท่ีประเทศไดรับหรือจายใหแกตางประเทศในระยะเวลา 1 ป
บัญชีตางๆ ที่ใชแสดงรายงานดุลการชําระเงินระหวางประเทศมีอยู 3 บัญชี คือ
1. บัญชีเดินสะพัด เปนบัญชีแสดงรายรับและรายจายเกี่ยวกับสินคาเขาและสินคาออก หรือดุลการคา

รวมท้ังดุลบริการ และดุลบริจาค
2. บัญชีทุนเคลื่อนยาย  เปนบัญชีท่ีแสดงเก่ียวกับการนําเงินทุนไปลงทุนระหวางประเทศ
3. บญัชทีนุสาํรองระหวางประเทศ เปนบญัชีท่ีแสดงการเปลีย่นแปลงของจาํนวนเงนิสาํรอง ระหวางประเทศ

ในแตละป
ลักษณะของดุลการชําระเงินระหวางประเทศ แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ
1. ดุลการชําระเงินเกินดุล คือ รายรับสูงกวารายจาย (ทําใหเงินทุนสํารองเพ่ิมขึ้น)
2. ดุลการชําระเงินขาดดุล คือ รายรับต่ํากวารายจาย (ทําใหเงินทุนสํารองลดลง)
3. ดุลการชําระเงินไดดุล (สมดุล) คือ รายรับเทากับรายจาย (ทําใหเงินทุนสํารองไมเปลี่ยน)

องคกรทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund : IMF) เปนของสหประชาชาติ   

สํานักงานอยูท่ีกรุงนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ตั้งขึ้นมาเพ่ือรวมมือกันในดานการเงินระหวางประเทศรักษาเสถียรภาพ
ของการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ดูแลใหคําแนะนําและเสนอความชวยเหลือเพ่ือแกปญหาการขาดดุล
การชําระเงินแกประเทศสมาชิกหรือประเทศที่ประสบปญหาหนี้ตางประเทศ

ธนาคารโลก (World Bank) เปนของสหประชาชาติ สํานักงานตั้งอยูท่ีวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ตั้งขึ้น
เพ่ือระดมเงินฝากจากสมาชิกและใหสมาชิกกูยืมไปใชในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจตามโครงการตางๆ โดยอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา และระยะเวลาการชําระหนี้ยาวนาน

สหภาพยโุรป (European Union : EU) มสีมาชกิ 25 ประเทศ คือ เบลเยยีม เนเธอรแลนด ลกัเซมเบอรก
ฝรัง่เศส อติาล ีกรซี เยอรมน ีองักฤษ ไอรแลนด ไอซแลนด เดนมารก สเปน โปรตเุกส ออสเตรยี สวเีดน เอตโตเนีย
เช็ก ไซปรัส ฮังการี แลตเวีย ลิธัวเนีย โปแลนด สโลวาเกีย มอลตา และสโลวีเนีย องคกรนี้รวมมือกัน เพ่ือลดการ
กีดกันทางการคาการบริการ การลงทุนโดยการใชเงินสกุลเดียวกัน การเปนยุโรปตลาดเดียว และการเปนเขตการ
คาเสรี (FTA)

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือสมาคมอาเซียน (Association of South East Asia
Nations : ASEAN) มีสมาชิก 10 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว
พมา บรูไน และกัมพูชา จุดประสงคของอาเซียนตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม ในหมูสมาชิก
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องคการกลุมประเทศผูสงน้ํามันเปนสินคาออก (Organization of Petroleum Exporting Countries :
OPEC) มีสมาชิก 11 ประเทศ คือ เวเนซุเอลา ไนจีเรีย ลิเบีย ซาอุดิอาระเบีย อิหราน คูเวต กาตาร         
สหรัฐอาหรับอีมิเรค แอลจีเรีย อิรัก และอินโดนีเซีย ตั้งขึ้นมาเพ่ือกําหนดราคาน้ํามันดิบใหกับสมาชิกสงออกไป
ขายในตลาดโลก

ความรวมมือทางเศรษฐกจิแหงเอเชยีและแปซฟิค (Asian-Pacific Economic Cooperation : APEC)
เปนองคการท่ีรวมมือกันแกปญหาเศรษฐกิจเพ่ือลดความกดดันและรวมมือกันไมใหมีการกีดกันทางการคา สงเสรมิ
ใหมกีารลงทุนระหวางประเทศ ในปจจุบันมสีมาชกิ 21 ประเทศ ไดแก สหรฐัอเมรกิา แคนาดา ออสเตรเลีย              
นิวซีแลนด ญ่ีปุน เกาหลีใต จีน ไตหวัน ฮองกง อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน เวียดนาม
รัสเซีย เปรู ชิลี ปาปวนิวกีนี และเม็กซิโก

การพัฒนาเศรษฐกิจ
 การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การทําใหเศรษฐกิจในดานตางๆ ดีขึ้น เชน

1. การทํารายไดตอหัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
2. การทําใหระดบัราคาโดยทัว่ไปมเีสถยีรภาพ (ราคาสนิคาสงูขึน้หรอืลดลงตามอทิธิพลของอปุสงค-อปุทาน)
3. มีการกระจายความมั่งค่ังของระบบเศรษฐกิจ (รายไดสวนใหญตกอยูกับประชากรสวนใหญ)
4. มีการจางงานหรือการมีงานทํามากขึ้นหรือคนวางงานนอยลง
5. มีการพัฒนาในแตละภาคเทาเทียมกัน (ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม ฯลฯ)
6. ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ

 วัตถุประสงคของการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ
1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนใหสูงขึ้น
2. เพ่ือสงเสริมการเพ่ิมผลผลิตและการลงทุนทําใหผลผลิตของประเทศสูงขึ้น
3. เพ่ือความมั่นคงของชาติทางดานเศรษฐกิจสามารถยืนอยูไดดวยตัวเอง
4. เพ่ือเสถียรภาพทางการเมืองเพราะประชาชนมีรายไดสูง
5. เพ่ือใหระบบเศรษฐกิจขยายตัว โดยเฉพาะทางดานการคาระหวางประเทศ
การพัฒนาเศรษฐกิจจะตองมีปจจัยพ้ืนฐาน 4 ประการ ดังนี้
1. ประชากร จํานวนประชากร และคุณภาพของประชากร
2. ทรัพยากรธรรมชาติ ปริมาณและชนิดของทรัพยากรมีผลตอการผลิต
3. การสะสมทุน การออมและการลงทุนภายในประเทศ
4. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี วิธีการผลิตและการคิดคนสิ่งใหมๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ ของไทย
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2504-2509) เนนการ

พัฒนาทางดานเศรษฐกิจเปนสวนใหญ เชน การพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ไดแก การสรางเขื่อน ถนน      
น้ําประปา ไฟฟา ขยายการศึกษาออกไปยังชนบทและสงเสริมสาธารณสุขสูประชาชน แผนพัฒนาฉบับนี้ประสบ
ความสาํเรจ็เปนอยางด ี แตมปีญหาตามมาท่ีสาํคัญ คือ การพัฒนาเปนไปอยางลาชาเพราะขาดเงนิทุนและบุคลากร
ตลอดจนอัตราการเพ่ิมของประชากรสูงขึ้น
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- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2510-2514) เนนการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจเหมือนฉบับท่ี 1 คือ สรางปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจตอจากแผนท่ี 1 ในแผนนี้เริ่มพัฒนา
กําลังคนและเห็นความสําคัญของการพัฒนาชนบท สงเสริมใหเอกชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศดวยใน
แผนนี้ประสบความสําเร็จพอสมควร แตประสบปญหาท่ีสําคัญคือ ดุลการชําระเงินขาดดุลเปนครั้งแรกและอัตรา
การเพ่ิมของประชากรสูงขึ้น

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2515-2519) เนนการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจเหมือนฉบับท่ี 1-2 ในแผนนี้เริ่มมีการวางแผนครอบครัวเปนครั้งแรก ในชวงแรกของ
แผนการพัฒนาประสบความสาํเรจ็ แตชวงหลงัประสบความลมเหลวอยางสิน้เชิง เน่ืองจากปญหาทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ทําใหการลงทุนในประเทศ
การสงสินคาออกและรายไดของประเทศเสียหาย

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2520-2524) เนนการ
ฟนฟูเศรษฐกจิท่ีตกต่าํ มุงสรางความเปนธรรมทางสงัคม โดยลดความเหลือ่มล้าํทางเศรษฐกจิลงเสรมิสรางสวสัดกิาร
ทางสังคมแกคนสวนใหญในชาติดวยการขยายระบบการชลประทาน และการปฏิรูปท่ีดิน ในแผนนี้ ประสบปญหา
ท่ีสําคัญ คือ คาของเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาตกต่ํา ราคาน้ํามันยังสูงขึ้นเรื่อยๆ เงินเฟอ และเงินฝดเกิดขึ้นตลอด
ระยะของแผนนี้

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2525-2529) เนนการ
ฟนฟูเศรษฐกิจท้ังทางดานการเงินของประเทศใหมั่นคง ปรับโครงสรางและเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ พัฒนา
โครงสรางและกระจายบริการทางสังคม แกปญหาความยากจนในชนบทลาหลัง (ภาคเหนือ ภาคใต และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ประสานการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศใหสอดคลอง และสนับสนุนปฏิรูป
ระบบบริหารงานของรัฐบาลและกระจายสินทรัพยทางเศรษฐกิจ เริ่มขยายเมืองหลักออกไปในภูมิภาคตางๆ เริ่ม
โครงการพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก และนําแกสจากอาวไทยขึ้นมาใช ในชวงปลายของแผนนี้ดุลการชําระเงิน
เกินดุลเปนครั้งแรก ดุลการคาขาดดุลนอยลงและเงินทุนสํารองเพ่ิมขึ้น

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2530-2534) เนนการ
พัฒนาประเทศโดยการนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ มาใช เสริมสรางเสถียรภาพทางการเงินใหมั่นคง      
สงเสริมการสงสินคาออกท้ังทางภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ลดอัตราการเพ่ิมของประชากรลงใหเหลือ 1.3%
ในปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ และขยายเมืองหลักเพ่ิมขึ้นจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 ออกไปในภูมิภาคตางๆ
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ประสบความสําเร็จสูงและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2535-2539) พัฒนา
เศรษฐกิจตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 มุงรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม
และมีเสถียรภาพ มุงกระจายรายไดและกระจายการพัฒนาไปสูภูมิภาคใหมากขึ้น ขยายเมืองหลักตอจากแผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 ท้ังยังพัฒนาคุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ เริ่มโครงการพัฒนาชายฝง
ทะเลภาคใต ลดอัตราการเพ่ิมของประชากรเหลือ 1.2 เปอรเซ็นต
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- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2540-2544) เปนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตคนไทย พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการ
พัฒนาอยางย่ังยืนและยาวนาน กระจายความเจริญไปยังสวนภูมิภาคโดยการพัฒนากลุมคนในชนบท กระจาย
อํานาจการบริหารออกไปยังภูมิภาคและทองถิ่น พัฒนาจิตใจของมนุษยใหมีสมรรถภาพจิตใจท่ีดี คุณภาพจิตใจดี
และสุขภาพจิตดี พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหมีความแข็งแรง อัตราการเพ่ิมของประชากรอยูในระดับท่ีเหมาะสม

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2549) เปนการ
พัฒนาประเทศภายใตแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ และมีภูมิคุมกันวาง
รากฐานการพัฒนาประเทศใหเขมแข็งย่ังยืน สามารถพ่ึงตนเองไดอยางรูเทาทันโลก เกิดการบริหารจัดการท่ีดีใน
สังคมไทยทุกระดับ แกปญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งพาตนเอง

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554) เปนการ
พัฒนาประเทศใหสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ภายใตแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย

1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและรอบรูอยางเทาทัน
2. เพ่ิมศักยภาพชุมชนท่ีเขมแข็ง พ่ึงตนเองได
3. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม
4. ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ    

สิ่งแวดลอม
5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภบิาลภายใตระบอบประชาธปิไตย โดยมพีระมหากษตัรยิ

เปนประมขุ

ปญหาเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย
1. ปญหาความยากจนและการกระจายรายได ประเทศไทยแมวาจะมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาก

กวา 30 ป การขยายตัวทางเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น แตชองวางระหวางรายไดของประชาชนระหวางภาคตางๆ 
ของประเทศ เมืองกับชนบท ภาคอุตสาหกรรมกับการเกษตร ความเหลื่อมล้ําของรายไดระหวางคนกลุมตางๆ 
ประชาชนท่ีมีฐานะยากจนลดลงไมมากนัก

2. ปญหาการวางงาน ระหวางป พ.ศ. 2530-2540 อัตราการวางงานลดลง เนื่องจากการขยายตัว
ทางดานเศรษฐกิจสูง แตในชวงป พ.ศ. 2541 เปนตนมาอัตราการวางงานสูงขึ้น เพราะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน
ประเทศ

3. ปญหาเงินเฟอ เงินเฟอทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น ราคาสินคามีแนวโนมสูงขึ้นทําใหอํานาจซ้ือของ
ผูบริโภคลดลง ดุลการชําระเงินระหวางประเทศอยูในฐานะไมดี การบริการของรัฐท่ีมีตอประชาชนจะมีตนทุนสูงขึ้น
รัฐบาลเพ่ิมภาษีอากรใหอัตราสูง

4. ปญหาการขาดดลุงบประมาณ รฐับาลมคีวามจําเปนในการใชเงนิบรหิารและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การจางบุคลากร ซ้ือสินคาและบริการ ตลอดจนการกอสราง ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจทําใหงบประมาณรายจาย
สูงกวางบประมาณรายรับ รัฐบาลจึงตองกูเงินมาใชจายใหเพียงพอทําใหหนี้สาธารณะสูงขึ้น
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5. ปญหาการขาดดลุการคา ประเทศไทยขาดดลุการคากับตางประเทศมาตลอดเวลาทีม่แีผนพัฒนาฯ เพราะ
ความจําเปนท่ีจะตองสั่งซ้ือสินคาประเภททุน เขามาเพ่ือใชในการผลิตและการพัฒนา และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ
แตในชวงท่ีประเทศไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจ คาเงินบาทตกต่ําทําใหสินคาไทยสงออกไปจําหนายได แตสินคา
ตางประเทศนําเขามานอย ดุลการคาเกินดุล (2-3 ปท่ีผานมา)

6. ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมท้ังปาไม แรธาตุ ดิน
แหลงน้ําชายฝงทะเล ประมง สัตวน้ําและสัตวปา แตปจจุบันไดเสื่อมโทรมลงเนื่องจากจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น
อยางรวดเร็ว เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

7. ปญหามลพิษ จากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองเปนตนเหตุใหมีการอพยพของประชากร
มากขึ้น สงผลใหเกิดมลพิษในดานตางๆ เชน อากาศเปนพิษ น้ําเสีย ขยะมูลฝอย เสียงรบกวน เปนตน

8. ปญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคมไทยปจจุบันมีความแตกตางในดานรายได การศึกษา และ
โอกาส จึงทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนมีความแตกตางกัน เปนหนาท่ีของรัฐบาลที่จะตองจัดสวัสดิการสังคม
การศึกษา การสาธารณสุข สาธารณูปโภค และการกระจายรายไดใหแกประชากรในภูมิภาคตางๆ อยางท่ัวถึง

9. วิกฤติเศรษฐกจิ ตัง้แตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา เกิดการชะลอตวัทางเศรษฐกจิอยางกะทันหนั และรนุแรง
จนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจการเงินและการคลัง ในป พ.ศ. 2540 บัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพ่ิมมากขึ้น การกูเงินจาก
ตางประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนมีมาก รัฐบาลตองประกาศใหคาเงินบาทลอยตัวในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2540 และ
คาเงินบาทลดคาลงมาก รัฐบาลตองขอรับการชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ เพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจ
ในขณะเดียวกันรัฐบาลตองปรับลดงบประมาณ เศรษฐกิจถดถอยและซบเซา ธุรกิจจํานวนมากตองปดกิจการ
ลดเงินเดือนและคาจางพนักงานทําใหคนวางงานกวา 2 ลานคน เหตุการณเหลาน้ีมีสาเหตุสําคัญ ดังน้ี

1. มีการกูเงินระยะสั้นจากตางประเทศมามาก
2. มีการลงทุนในธุรกิจท่ีไมไดกอใหเกิดการผลิตเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
3. การใชจายเกินตัวอยางมากท้ังภาครัฐและเอกชน
4. ขาดเสถียรภาพทางการเงินโดยเฉพาะสถาบันการเงินตางๆ
5. เกิดวิกฤติการณทางการเงินเนื่องจากคาเงินบาทถูกโจมตีจากนักคาเงินชาวตางประเทศ
6. เกิดวิกฤติทางการเมืองในรัฐบาลอยางรุนแรง (รัฐบาลผสมหลายพรรคการเมือง)
7. เกิดวกิฤตทิางสังคมและการเมอืงดานคณุธรรมและจรยิธรรมของนกัการเมอืง นกัธุรกิจ และขาราชการ
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แบบทดสอบ

จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1. ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตองตามหลักเศรษฐศาสตร

1) ป พ.ศ. 2541-2542 รัฐบาลสงเสริมการผลิตขั้นตติยภูมิดวยการกําหนดใหเปนปอเมซ่ิงไทยแลนด
2) “แรงงาน” ท่ีเปนปจจัยการผลติน้ันคอื กําลงักายของมนษุยและสตัว แตสตปิญญาเปนเฉพาะของมนษุยเทาน้ัน
3) ปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรมี 5 ประการ คือ What, How, When, Where และ For whom
4) การนําไมซุงมาแปรรูปเปนเฟอรนิเจอรตางๆ นั้น เปนอรรถประโยชนเกิดจากการเปลี่ยนสถานที่

2. เศรษฐศาสตรเปนวิชาท่ีพยายามแกปญหาเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐานของมนุษย อยากทราบวาปญหาใดตอไปนี้ไม
จัดเปนปญหาขั้นพ้ืนฐานดังกลาว
1) ผลิตอะไร  ผลิตเพ่ือใคร 2) ผลิตอะไร  ผลิตอยางไร
3) ผลิตท่ีไหน  ผลิตเมื่อใด 4) ผลิตเพ่ือใคร  ผลิตอยางไร

3. นักเรียนศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรแลวมีหลักเกณฑใดในการตัดสินใจซ้ือสินคาเพ่ือนํามาบริโภค
1) ซ้ือสินคาท่ีมีราคาต่ําสุด 2) ซ้ือสินคาท่ีมีความพอใจสูงสุด
3) ซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 4) ซ้ือสินคาท่ีงายตอการบริโภคที่สุด

4. สาเหตุท่ีทําใหสังคมตองประสบปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอยูเสมอนั้นคือขอใด
1) มนุษยไมสามารถจํากัดความตองการของตนใหเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยูได
2) ทรัพยากรมีอยูจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับความตองการของมนุษย
3) ทรัพยากรมีอยูจํากัดจนมนุษยตองเรียนรูการใชทรัพยากรอยางประหยัด
4) ทรัพยากรมีจํากัดเมื่อมีการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ

5. ขอใดไมเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1) นาย ก ซ้ือจีวรไปถวายพระ 2) นาย ข นําผลไมไปแลกขาวของนาย จ
3) นาย ค ปลูกพืชผักสวนครัวหลังบาน 4) นาย ง ใหอุปกรณการศึกษาแกนักเรียนยากจน

6. ขอใดตอไปนี้จัดเปนเศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics)
1) ระหวางป พ.ศ. 2545-2546 การสงออกสิ่งทอของไทยมีแนวโนมลดลง
2) คณะรัฐมนตรีมีมติใหจังหวัดภูเก็ตมีคาแรงขั้นต่ําวันละ 168 บาท
3) กลุมเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุกับกลุมประมงจังหวัดระนองตกลงแลกผลผลิตกันโดยตรง
4) รัฐบาลประสบความสําเร็จแปรสภาพรัฐวิสาหกิจระดับหนึ่งดวยการขายหุน ป.ต.ท.

7. ขอใดตอไปนี้เปนสินคาไรราคาหรือทรัพยเสรี (Free goods)
1) ยารักษาโรค  เสื้อผาชุดอบอุนรางกาย 2) น้ํามันเช้ือเพลิง  อาหารสําเร็จรูป
3) น้ําฝน  แกสออกซิเจนในอากาศ 4) แกสธรรมชาติ  บานจัดสรร

8. ปจจัยการผลิตและผลตอบแทนปจจัยการผลิตในขอใดไมสัมพันธกัน
1) ท่ีดิน - คาเชา 2) ทุน - ดอกเบี้ย 3) แรงงาน - คาแรง 4) ผูประกอบการ - คาจาง
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9. การผลิตน้ันจะตองมีปจจัยการผลิตท้ังท่ีดิน ทุน แรงงาน และผูประกอบการ อยากทราบวาการผลิตใด     
ตอไปนี้ไมจัดเปนการผลิตขั้นปฐมภูมิ
1) การปลูกพืชเมืองหนาวตามโครงการในพระราชดําริ
2) การเลี้ยงสัตวดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
3) การประมงพ้ืนบานตามแมน้ําลําคลอง
4) การทําน้ําปลาของชาวระยองดวยภูมิปญญาทองถิ่น

10. การผลิตผลไมกวน ผลไมกระปอง และผลไมตากแหงของชาวสวนผลไมในชวงฤดูผลไมไวบริโภคนอกฤดูกาล
จัดเปนประโยชนทางเศรษฐกิจประการใด
1) ประโยชนเกิดจากการเปลี่ยนรูป 2) ประโยชนเกิดจากการเปลี่ยนสถานที่
3) ประโยชนเกิดจากการเลื่อนเวลาใชสอย 4) ประโยชนเกิดจากการเปลี่ยนกรรมสิทธ์ิ

11. การนําสินแรเหล็กมาถลุงเปนเหล็กกอน และนําเหล็กกอนมารีดเปนแผน แลวนําเหล็กแผนไปประกอบเปน
ตัวถังรถยนต เปนกระบวนการในขอใด
1) ผลิตสินคาสนองความตองการของผูบริโภค 2) ใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิต
3) สรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ 4) พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ

12. ขอใดตอไปนี้สัมพันธกับตลาดผูกขาดมากที่สุด
1) สินคาอุปโภคบริโภคมีจําหนายกันหลากหลายในตลาด
2) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดนัดสวนจตุจักร
3) ผูผลิตสามารถกําหนดราคาสินคาไดตามตองการ
4) ราคาสินคาในตลาดขึ้นลงตามอุปสงค-อุปทาน

13. ระบบเศรษฐกิจใดท่ีมีการจํากัดการเปนเจาของในทรัพยสินตางๆ และปจจัยการผลิต ทําใหประชาชน     
ขาดขวัญและกําลังใจในการทําธุรกิจ
1) ระบบทุนนิยม - ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 2) ระบบเสรีนิยม - ระบบสังคมนิยม
3) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม - ระบบสังคมนิยม 4) ระบบคอมมิวนิสต - ระบบสังคมนิยม

14. “ระบบเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลกับเอกชนรวมมือกันดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
สวนใหญเปนของเอกชน สวนรัฐบาลจะดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการบริการใหกับประชาชนสวนใหญ เพ่ือเปน
การคุมครองผลประโยชนแกประชาชน” เปนระบบเศรษฐกิจแบบใด
1) ระบบทุนนิยม 2) ระบบเสรีนิยม 3) ระบบสังคมนิยม 4) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม

15. ถาราคาเนื้อไกในตลาดมีราคาต่ํากวาราคาดุลยภาพจะเกิดสภาวการณใดตอไปนี้
1) ปริมาณเนื้อไกสดจะขาดตลาด 2) ปริมาณเนื้อไกสดจะลนตลาด
3) ปริมาณเนื้อไกสดมีผูตองการซ้ือลดนอยลง 4) ปริมาณผูเลี้ยงไกเพ่ิมมากขึ้น

16. ขอใดมีผลทําใหปริมาณอุปสงคนอยกวาปริมาณอุปทาน
1) ราคาดุลยภาพ 2) ราคาตลาด
3) ราคาท่ีสูงกวาราคาดุลยภาพ 4) ราคาท่ีต่ํากวาราคาดุลยภาพ
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17. ขอใดตรงกับกฎของอุปทาน (Law of Supply)
1) หางสรรพสินคาลดราคาสินคาประจําปทําใหยอดการจําหนายสูงขึ้น
2) เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกุลาดําลดการเลี้ยงลงเนื่องจากราคากุงกุลาดําลดลง
3) ราคารถยนตมีแนวโนมสูงขึ้น ทําใหประชาชนซ้ือรถยนตมาใชมากขึ้น
4) ราคาน้ํามันในตลาดโลกมีแนวโนมสูงขึ้น รัฐบาลชักชวนใหประชาชนใชน้ํามันอยางประหยัด

18. จากตารางตอไปนี้ ขอใดผิดจากความเปนจริง

ราคาเนื้อวัว (กก./บาท) อุปสงค (กก.) อุปทาน (กก.)
80
75
70
65
60

20
25
30
35
40

40
35
30
25
20

1) ราคาดุลยภาพเทากับกิโลกรัมละ 70 บาท
2) ถาราคาเนื้อวัวกิโลกรัมละ 65 บาท จะมีอุปทานสวนเกิน 10 กิโลกรัม
3) เนื้อวัวจํานวน 30 กิโลกรัม เปนปริมาณดุลยภาพ
4) ถาราคาเนื้อวัวกิโลกรัมละ 75 บาท จะมีเนื้อวัวลนตลาด 10 กิโลกรัม

19. ขอความใดไมถูกตอง
1) ปริมาณเสนอซื้อและปริมาณเสนอขาย จะเปนตัวปรับราคาสินคาท่ีไมสมดุลใหเขาสูดุล
2) ราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย จะเปนตัวปรับปริมาณสินคาท่ีไมสมดุลใหเขาสูดุล
3) อุปสงคสวนเกินและอุปทานสวนเกิน จะเปนตัวปรับราคาสินคาท่ีไมสมดุลใหเขาสูดุล
4) อุปสงคสวนเกินจะเปนตัวปรับราคาสินคาท่ีไมสมดุล และอุปทานสวนเกินจะเปนตัวปรับปริมาณสินคาท่ีไม

สมดุลใหเขาสูดุล
20. ถาป พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีรายไดประชาชาติ 504,000 ลานบาท โดยมีป พ.ศ. 2540 เปนปฐาน และ

ดัชนีราคาปเดียวกันเทากับ 105 จงหารายไดประชาชาติท่ีแทจริง
1) 460,000 ลานบาท 2) 480,000 ลานบาท
3) 500,000 ลานบาท 4) 520,000 ลานบาท

21. ขอใดตอไปนี้เปนประโยชนท่ีเกิดจากการออม
1) มีเงินไวใชจายเมื่อจําเปนท้ังในปจจุบันและอนาคต
2) จะไดรับดอกผลเพ่ิมมากขึ้นถามีการออมเงินไวกับสถาบันการเงิน
3) เศรษฐกิจสวนรวมจะมีการลงทุนขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น
4) ประโยชนจากขอ 1), 2) และ 3)

22. รายไดในขอใดตอไปนี้ไมสามารถนํามาใชคํานวณรายไดประชาชาติ (NI)
1) รายไดจากการปลูกพืชผักสวนครัวขาย 2) รายไดจากการถูกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล
3) รายไดจากการรับทายพนันฟุตบอล 4) รายไดจาก อบต. ในการขุดลอกทอระบายน้ํา
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23. ถาในรอบปหนึ่งผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน (GDP) ของประเทศไทยมีมูลคา 1,500 ลานบาท มีชาว     
ตางประเทศเขามาประกอบกิจการในประเทศไทยไดรับรายได 200 ลานบาท มคีนไทยไปทาํงานในตางประเทศ
ไดรับรายได 300 ลานบาท และมีคาเสื่อมราคาสินทรัพยของประเทศเทากับ 30 ลานบาท  ในการคํานวณหา
ผลิตภัณฑประชาชาติเบ้ืองตน (GNP) ขอมูลใดไมตองนํามาใชคํานวณ
1) รายไดของชาวตางประเทศที่เขามาประกอบกิจการในประเทศไทย 200 ลานบาท
2) ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน (GDP) ของไทย 1,500 ลานบาท
3) รายไดของคนไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ 300 ลานบาท
4) คาเสื่อมราคาสินทรัพยของประเทศไทย 30 ลานบาท

24. ขอใดไมใชผลกระทบจากการกําหนดคาแรงขั้นต่ําของรัฐบาล
1) อุปทานสินคามีแนวโนมลดลง 2) อุปสงคสินคามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
3) อุปทานแรงงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 4) อุปสงคแรงงานมีแนวโนมลดลง

25. ในชีวิตประจําวันนั้น “เงิน” ทําหนาท่ีใดมากท่ีสุด
1) เปนมาตรฐานในการชําระหนี้ในอนาคต 2) เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
3) เปนเครื่องวัดและรักษามูลคา 4) ทําหนาท่ีท้ังขอ 1), 2) และ 3)

26. สถานการณใดตอไปนี้เปนเครื่องบงช้ีใหรูวากําลังเกิดปญหาเงินเฟอ
1) คนวางงานเพ่ิมขึ้น - ธุรกิจชะงักงัน 2) เศรษฐกิจคลองตัว - ราคาสินคาสูงขึ้น
3) เศรษฐกิจซบเซา - ราคาสินคาลดลง 4) คนวางงานเพ่ิมขึ้น - ราคาสินคาลดลง

27. ถาปญหาเงินฝดเกิดขึ้น รัฐบาลควรแกปญหาดวยวิธีตางๆ ยกเวนวิธีใดตอไปนี้
1) รัฐบาลลดคาใชจายใหต่ํากวารายได 2) รัฐบาลลดการออกพันธบัตรขายแกประชาชน
3) รัฐบาลลดภาษีท้ังทางตรงและทางออม 4) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูธนาคารพาณิชย

28. ขอใดกลาวผิดจากความเปนจริง
1) เงินกูในงบประมาณฯ รายรับ หมายถึง เงินกูท้ังภายในและภายนอกประเทศ
2) การชําระหนี้เงินกูในงบประมาณฯ รายจาย หมายถึง เงินกูท้ังภายในและภายนอกประเทศ
3) ภาษีทางตรง ไดแก ภาษีมรดก ภาษีเงินได สวนภาษีมูลคาเพ่ิมนั้นเปนภาษีทางออม
4) งบประมาณฯ ท่ีมียอดรายไดต่ํากวายอดรายจายนั้นจัดเปนงบประมาณฯ ขาดดุล

29. ประเทศไทยคาขายกับตางประเทศมาเปนเวลานาน แตประสบปญหาขาดดุลการคาเปนประจํา แสดงวา
ลักษณะการคาของไทยเปนอยางไร
1) ปริมาณของสินคาออกต่ํากวาสินคาเขา 2) จํานวนชนิดของสินคาออกต่ํากวาสินคาเขา
3) มลูคาของสนิคาออกต่าํกวาสนิคาเขา 4) มลูคารวมของสนิคาออกและสนิคาเขาลดต่าํลงทุกป

30. การคลังในขอใดตอไปนี้ ผิดจากความเปนจริง
1) หนี้สาธารณะเปนหนี้ท่ีรัฐบาลกอขึ้น ประชาชนจะเปนผูรับผิดชอบในรูปของการเสียภาษี
2) รายไดของรัฐบาลต่ํากวารายจาย เรียกวา งบประมาณขาดดุล จะตองนําเงินกูและเงินคงคลังมาเสริม

ใหพอใชจาย
3) ภาษีศุลกากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีมูลคาเพ่ิม เปนภาษีทางตรงท้ังหมด
4) ปงบประมาณแผนดินของไทยอยูระหวาง 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปถัดไป
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31. การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในขอใดตอไปนี้จะไมถูกบันทึกลงในบัญชีเดินสะพัด
1) การขายสินคาออกใหกับตางประเทศ 2) การไดรับเงินชวยเหลือจากตางประเทศ
3) ชาวตางชาติเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย 4) ชาวตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทย

32. ถาบัญชีเดินสะพัดของไทยในป พ.ศ. 2548 ขาดดุล ดุลการชําระเงินระหวางประเทศจะเกินดุลไดในกรณีใด
ตอไปนี้
1) ดุลการคาเกินดุล 2) ดุลบริการเกินดุล
3) ดุลเงินโอนและเงินบริจาคเกินดุล 4) ดุลบัญชีทุนเคลื่อนยายเกินดุล

33. ขอใดทําใหประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันทางการคากับตางประเทศไดมากขึ้น
1) การลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม 2) การออนตัวของคาเงินบาท
3) การลดอัตราดอกเบี้ยท้ังเงินฝากและเงินกู 4) การเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑภายในประเทศ

34. ถาประเทศไทยประสบปญหาดุลการชําระเงินระหวางประเทศขาดดุล จะแกไขปญหานี้ดวยวิธีใด
1) ลดคาเงิน สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ จํากัดการนําเขา
2) ลดคาเงิน สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ จํากัดการสงออก
3) เพ่ิมคาเงิน จํากัดการลงทุนจากตางประเทศ  สงเสริมการนําเขา
4) เพ่ิมคาเงิน จํากัดการลงทุนจากตางประเทศ  สงเสริมการสงออก

35. ขอใดระบุความสัมพันธท่ีถูกตอง
1) บัญชีทุนสํารองเปนบวก ถาดุลการชําระเงินเกินดุล
2) บัญชีทุนสํารองเปนบวก ถาดุลการชําระเงินขาดดุล
3) บัญชีทุนสํารองเปนลบ ถาดุลบัญชีทุนเกินดุล
4) บัญชีทุนสํารองเปนลบ ถาดุลบัญชีทุนขาดดุล

36. สหภาพยุโรป (EU) เริ่มตัด GSP ในสินคา 4 ชนิด จากประเทศไทยตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1999 
เปนตนไป อยากทราบวา GSP หมายความถึงเรื่องใด
1) ระบบการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรท่ีประเทศพัฒนาแลวมอบใหแกประเทศกําลังพัฒนา
2) ระบบการปลอดภาษีศุลกากรท่ีสหภาพยุโรปกับไทยทําไวตอกัน
3) ระบบการใหสิทธิพิเศษในโควตาการสงสินคาจากไทยไปขายยังสหภาพยุโรป
4) ระบบในขอ 1), 2) และ 3)

37. ขอใดกลาวถกูตอง
1) IMF มุงชวยเหลอืสมาชิกท่ีมปีญหาการขาดดลุการชําระเงนิระหวางประเทศ
2) WTO สมาชกิลาสดุลาํดบัท่ี 150 ไดแก ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี
3) OPEC ยังคงความเปนสมาชิกใหกับประเทศเอกวาดอรและกาบอง
4) NAFTA ประกอบดวยประเทศสหรฐัอเมรกิา แคนาดา เมก็ซิโก และควิบา
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38. ป 2550 คาเงนิบาทแขง็คาเมือ่เทียบกบัคาเงนิดอลลารสหรฐัอเมรกิา ขอใดกลาวถกูตอง
1) หนีส้นิตางประเทศทีต่องชําระเปนดอลลาร เมือ่คดิเปนเงนิบาทไทยจะเสยีเปรยีบมากขึน้
2) สนิคาจากตางประเทศจะมรีาคาสงูขึน้และดงึราคาสนิคาอืน่ๆ ใหเพ่ิมตามไปดวย
3) ถารฐับาลกูเงนิตางประเทศเปนดอลลารเมือ่นาํเขามาใชในประเทศจะคดิเปนเงนิบาทไดนอยลง
4) สงสนิคาออกไปขายตางประเทศ เมือ่คดิเปนดอลลารราคาจะต่าํลงแมวาราคาขายจะคงเดมิก็ตาม

39. ในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศตางๆ จะตองมปีจจัยพ้ืนฐานใดเขมแขง็ท่ีสดุในการนาํไปสูความสาํเรจ็
1) คุณภาพและจาํนวนของประชากร 2) ปรมิาณการสะสมทนุ
3) ปรมิาณและชนดิของทรพัยากรธรรมชาติ 4) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

40. แผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) เนนการพัฒนาประเทศใหสงัคมอยูเย็นเปนสขุรวมกันได
กําหนดยทุธศาสตรการพัฒนาไวดงันี ้ยกเวนขอใด
1) การพัฒนาคนและชมุชนใหเขมแขง็
2) การพัฒนาโครงสรางเศรษฐกจิแบบทุนนยิม
3) การสรางความมัน่คงของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
4) การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภบิาล

41. ปจจัยพ้ืนฐานสาํคัญในการพฒันาเศรษฐกจิ นอกจากความมัน่คงทางการเมอืงแลว ปจจัยใดตอไปนีส้าํคัญท่ีสดุ
1) ประชากรมีคุณภาพและมีจํานวนที่เหมาะสม 2) ทรัพยากรอุดมสมบูรณและมีปริมาณมาก
3) มีความมั่งค่ังเกิดจากการสะสมทุนสูง 4) ความกาวหนาดานวิทยาการและเทคโนโลยี

42. การประกาศขึน้อตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา มผีลใหเกิดแนวโนมตอเศรษฐกจิไทย ยกเวนขอใด
1) เกิดภาวะเงินตึงตัวในประเทศ 2) อัตราดอกเบี้ยในประเทศจะปรับตัวสูงขึ้น
3) จะมีการไหลเขาของเงินตราตางประเทศ 4) การลงทุนในประเทศไทยลดลง

43. ในการกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Agro Economic Zone) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณนั้น       
เพ่ือกําหนดเขตเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวตามความเหมาะสมแกเกษตรกร อยากทราบวาใชหลักเกณฑใดใน  
การแบง
1) ลักษณะภูมิประเทศ  อุณหภูมิอากาศ  พืชพรรณธรรมชาติ
2) ลักษณะภูมิประเทศ  ปริมาณน้ํา .ฝน  พืชและสัตวเศรษฐกิจ
3) ลักษณะดิน  ปริมาณน้ํา.ฝน  พืชและสัตวเศรษฐกิจ
4) อุณหภูมิอากาศ  ปริมาณน้ํา.ฝน  พืชพรรณธรรมชาติ

44. เพราะเหตุใดประเทศไทยตองเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเปนเกษตร-อุตสาหกรรม
1) คนบริโภคสินคาเกษตรนอย แมรายไดจะเพ่ิมขึ้น 2) เกษตร–อุตสาหกรรมรองรับแรงงานไดมากกวา
3) สินคาเกษตรออกตามฤดูกาลยากแกการควบคุม 4) ราคาสินคาเกษตรไมเสถียรภาพและต่ํา

45. รัฐบาลไทยใชนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมใดในการแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
1) อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ 2) อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
3) อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ 4) อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
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46. การประกันราคาขั้นต่ําและการประกันราคาขั้นสูงเกิดขึ้นเมื่ออุปสงคและอุปทานมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา โดยรัฐบาลจะเขาไปแทรกแซงนั้น เหตุผลในขอถูกตองที่สุด
1) การประกันราคาขั้นสูง เพ่ือชวยผูผลิตโดยรัฐบาลเขาไปรับซ้ืออุปทานสวนเกินไว
2) การประกันราคาขั้นสูง  เพ่ือชวยผูผลิตโดยทําใหอุปสงคใกลเคียงกับอุปทาน
3) การประกันราคาขั้นต่ํา  เพ่ือชวยผูผลิตโดยรัฐบาลเขาไปรับซ้ืออุปทานสวนเกินไว
4) การประกันราคาขั้นต่ํา  เพ่ือชวยพอคาคนกลางไมใหซ้ือสินคาราคาสูงเกินไป

47. มูลคาการนําสินคาเขาและการสงออกจะแสดงอยูในบัญชีใดของดุลการชําระเงิน
1) บัญชีเดินสะพัด 2) บัญชีเงินโอนและเงินบริจาค
3) บัญชีทุนเคลื่อนยาย 4) บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ

48. ขอใดจัดเปนลักษณะสําคัญของสหกรณ
1) มุงแสวงหากําไรจากการทําธุรกิจการคา 2) มุงผลประโยชนรวมกันในหมูสมาชิก
3) การเขา-ออกจากสมาชิกภาพขึ้นกับองคกร 4) สมาชิกจะไดรับผลประโยชนเทากันทุกคน

49. ในป พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทย ภาคเศรษฐกิจใดไดรับการคาดหวังวาจะสามารถ
บรรเทาใหสถานการณดานเศรษฐกิจของประเทศกลับคืนสูสภาวะปกติไดเร็ว เพราะสามารถรองรับแรงงาน
ไดมาก
1) ภาคเกษตรกรรม 2) ภาคอุตสาหกรรม 3) ภาคการกอสราง 4) ภาคการคาสง-ปลีก

50. คําขวัญของรัฐบาล “ไทยชวยไทย ใชของไทย เท่ียวเมืองไทย กินของไทย รวมใจประหยัด” นั้น นักเรียนคิด
วาขอใดจะแกปญหาเศรษฐกิจของชาติไดดีท่ีสุด
1) ใชของไทย 2) เท่ียวเมืองไทย 3) กินของไทย 4) รวมใจประหยัด

เฉลย

1. 1) 2. 3) 3. 2) 4. 2) 5. 3) 6. 1) 7. 3) 8. 4) 9. 4) 10. 3)
11. 3) 12. 3) 13. 4) 14. 4) 15. 1) 16. 3) 17. 2) 18. 2) 19. 4) 20. 2)
21. 4) 22. 3) 23. 4) 24. 2) 25. 4) 26. 2) 27. 1) 28. 1) 29. 3) 30. 3)
31. 4) 32. 4) 33. 2) 34. 1) 35. 1) 36. 1) 37. 1) 38. 3) 39. 1) 40. 2)
41. 1) 42. 3) 43. 3) 44. 4) 45. 2) 46. 3) 47. 1) 48. 2) 49. 1) 50. 4)
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ภูมิศาสตร

เครื่องมือทางภูมิศาสตร
เครื่องมือทางภูมิศาสตรเปนอุปกรณท่ีใชสําหรับการศึกษาวิชาภูมิศาสตร ประกอบดวยเครื่องมือสําคัญๆ

ดังนี้ แผนท่ี ลูกโลก แผนภาพ ภาพถายทางอากาศ ขอมูลสถิติ ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร

1. แผนที่
คือ สิ่งท่ีเขียนลงบนพื้นราบ โดยใชเสน สัญลักษณ และเครื่องหมายตางๆ เพ่ือแสดงลักษณะภูมิประเทศ

และสิ่งตางๆ ท่ีปรากฏอยูบนพ้ืนโลก ใหเห็นอาณาเขต ท่ีตั้ง และความสัมพันธในทางพ้ืนท่ีของสิ่งตางๆ เหลาน้ัน
ชนิดของแผนที่ 
แผนท่ีท่ีเขียนขึ้นนั้น มีอยูมากมายหลายชนิดสุดแลวแตจะเขียนขึ้นเพ่ือแสดงอะไร และใชประโยชนอยางใด

ท่ีสําคัญๆ มีดังนี้
1. แผนท่ีกายภาพ (Physical Maps) เปนแผนทีท่ี่แสดงสิง่ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิ เชน แผนท่ีภมูปิระเทศ

แผนท่ีธรณีวิทยา แผนท่ีภูมิอากาศ แผนท่ีลมฟาอากาศ แผนท่ีทะเล มหาสมุทร แผนท่ีกระแสน้ํา เปนตน
2. แผนท่ีวัฒนธรรม (Cultural Maps) เปนแผนท่ีท่ีแสดงสิ่งท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้น เชน แผนท่ีประเทศ

แผนท่ีจังหวัด แผนท่ีทางหลวง แผนท่ีเดินเรือ แผนท่ีการบิน แผนท่ีประวัติศาสตร แผนท่ีแสดงโบราณสถาน    
แผนท่ีเศรษฐกิจ แผนท่ีโฉนด

สวนประกอบสําคัญของแผนที่
1. พิกัดภูมิศาสตร (Geographic Coordinates) พิกัดภูมิศาสตร คือกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของจุดหนึ่ง

จุดใดบนพื้นผิวโลก เพ่ือใหสามารถทราบไดวาจุดนั้นๆ ตั้งอยู ณ ท่ีใด การกําหนดนี้อาศัยกําหนดจาก ละติจูด และ
ลองจิจูด

ก. ละติจูด (Latitude) คือ การกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของจุดหนึ่งจุดใดบนผิวโลกวาอยูหางจากเสนศูนยสูตร
มากนอยเทาใด และคิดคาเปนองศา โดยมีเสนสําคัญ ดังน้ี
 1. เสนศูนยสูตร (Lat.0) แบงเปนซีกโลกเหนือ ซีกโลกใต

2. เสนทรอปคออฟแคนเซอร (Lat.23 2
1  N) แบงเขตอากาศรอนเหนือ-อบอุนเหนือ

3. เสนทรอปคออฟแคปปริคอรน (Lat.23 2
1  S) แบงเขตอากาศรอนใต-อบอุนใต

4. เสนอารคติก (Lat.66 2
1  N) แบงเขตอากาศอบอุนเหนือ-หนาวเหนือ

 5. เสนแอนตารกติก (Lat.66 2
1  S) แบงเขตอากาศอบอุนใต-หนาวใต
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ข. ลองจิจูด (Longitude) คือ การกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของจุดใดบนพื้นผิวโลก วาอยูหางจากเสน        
เมริเดียนแรก (Prime Meridian) มากนอยเทาใด และคิดคาเปนองศา โดยมีเสนสําคัญ ดังน้ี
 1. เสนเมอริเดียนปฐม (Long.0) ใชเปนเสนกําหนดเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT)
 2. เสนเขตวันสากล (International Date Line) (Long.180)

3. เสน Long.105E ใชเปนเสนกําหนดเวลาของประเทศไทย
 ประโยชนของเสนละติจูดและลองจิจูด
 1. เฉพาะเสนละติจูดใชบอกเขตอากาศของสถานที่ตางๆ บนโลก
 2. เฉพาะเสนลองจิจูดใชบอกเวลาของสถานที่ตางๆ บนโลก
 3. ถาท้ัง 2 เสนใชคูกัน จะบอกพิกัดภูมิศาสตรของสถานที่ตางๆ บนโลก

2. เสนโครงแผนที่ (Map Projections) 
เสนโครงแผนที่เปนสิ่งจําเปนในการเขียนแผนที่เพราะพ้ืนผิวโลกมีลักษณะเปนสวนโคง เมื่อจะแสดงลง

บนแผนที่ซ่ึงเปนแผนกระดาษราบ ก็จําเปนจะตองมีวิธีการตางๆ ท่ีจะเขียนเสนเมริเดียน และเสนขนานลงไปใน
แผนท่ีใหถูกตองใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ดวยเหตุน้ีจึงไดมีการคิดเสนโครงแผนที่แบบตางๆ ขึ้น เพ่ือใหสามารถ
เขียนแผนที่ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีตองการได ซ่ึงคุณสมบัติของแผนที่จะประกอบดวยขอตางๆ ดังน้ี

1. รักษาเน้ือท่ีถูกตองตามความเปนจริง
2. รักษาระยะทางถูกตองตามความเปนจริง
3. รักษาทิศทางถูกตองตามความเปนจริง
4. รักษารูปรางถูกตองตามความเปนจริง
เสนโครงแผนที่ท่ีสําคัญในปจจุบันนี้มีอยูมากมาย แบงออกไดเปน 4 ประเภทใหญๆ ดังน้ี
1. เสนโครงแผนที่แบบโนโมนิก (Gnomonic Projection) ใชกําหนดเสนทางบิน
2. เสนโครงแผนที่แบบบอนน (Bonne’s Projection) รักษาเน้ือท่ีถูกตอง

 3. เสนโครงแผนที่แบบโพลิโคนิก (Polyconic Projection) รักษาระยะทางถูกตอง
4. เสนโครงแผนที่แบบเมอรเคเตอร (Mercator Projection) รักษาทิศทางถูกตอง

3. มาตราสวน (Scale) คือ อัตราสวนระหวางระยะทางในแผนที่ ตอ ระยะทางจริงบนโลก
มาตราสวนท่ีแสดงไวในแผนที่มีวิธีแสดง 3 วิธีคือ
1. แสดงมาตราสวนเปนตัวเลข เชน มาตราสวน 1 : 150000 หรือมาตราสวน 150000

1  ซ่ึง
หมายความวาระยะทาง 1 หนวยบนแผนที่ จะเทากับระยะทางบนพื้นท่ี 150000 หนวย

2. แสดงมาตราสวนเปนเสน เชน 
กิโลเมตร
เซนติเมตร

0 10 20 30 40 50
0 1 2 3 4 5

3. แสดงมาตราสวนเปนคําพูด เชน มาตราสวน 6 น้ิวตอไมล (หรือ 1 : 10560) มาตราสวน           
5 เซนติเมตร ตอ 1 กิโลเมตร (1 : 20000) เปนตน

4. สัญลักษณ การแสดงสิ่งตางๆ ในแผนที่ไมสามารถแสดงดวยของจริงได จึงจําเปนตองกําหนดเปน
สัญลักษณขึ้น
 5. ทิศ เปนการบอกใหรูวาสถานท่ีน้ันตั้งอยูทางทิศใด เมื่อแสดงไวในแผนที่
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2. ลูกโลก 
โลกมีสัณฐานกลม แตไมกลมอยางแทจริงทีเดียว เพราะโลกจะปองออกตรงกลาง (บริเวณศูนยสูตร)     

เล็กนอย เน่ืองจากแรงเหวี่ยงท่ีเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก ทําใหเสนผานศูนยกลางของโลกวัดจากขั้วโลก
เหนือถึงขั้วโลกใตยาว 12714 กม. และวัดท่ีเสนศูนยสูตรยาว 12757 กม.

การท่ีโลกมีสัณฐานกลมหากจะใหแสดงสัณฐานท่ีถูกตองของโลกได ตองใชวิธีสรางลูกโลก (Globe) ซ่ึงเปน
การจําลองขนาดของโลกใหเล็กลง และใชแสดงสิ่งตางๆ ท่ีปรากฏบนพื้นผิวโลกลงบนลูกโลก เชน ทวีป เกาะ
มหาสมุทร อาณาเขตประเทศ ท่ีตั้งเมือง เสนทางคมนาคมขนสง เปนตน

3. แผนภาพ
แผนภาพ (diagram) คือ รูปท่ีเขียนขึ้นเพ่ือประกอบคําอธิบายปรากฏการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา

วิชาภูมิศาสตร เชน วัฏจักรของน้ํา การเกิดทะเลสาบรูปแอก เปนตน การใชแผนภาพอธิบายจะทําใหเขาใจ
เรื่องราวเหลาน้ันไดงายขึ้น

4. ขอมูลสถิติ เปนขอเท็จจริงสําหรับใชเปนหลักฐานในการอางอิงขอมูลท่ีรวบรวมไว มีท้ังท่ีเปน
ขอความและตัวเลข เชน ตารางสถิติ และกราฟ (กราฟวงกลม กราฟแทง กราฟเสน)

5. ภาพถายทางอากาศ การถายภาพทางอากาศ (Aerial Photography) คือ การถายภาพจาก
ท่ีสูงในอากาศเหนือพ้ืนโลกโดยใชเครื่องบิน หรือบอลลูน เมื่อบันทึกภาพนั้นไวแลว จึงนํามาเรียงตอกันก็จะเห็น
รายละเอียดของสิ่งตางๆ ท่ีปรากฏอยูจริงบนผิวโลก

6. ภาพถายจากดาวเทียม การถายภาพจากดาวเทียม (Satellite Imagery) คือ การถายภาพ
และบันทึกขอมูลจากดาวเทียมแลวสงขอมูลเหลาน้ันมายังสถานีรับภาคพื้นดิน แตภาพท่ีปรากฏไมสามารถแปล
ความหมายไดงายเหมือนภาพถายทางอากาศ ตองอาศัยผูเช่ียวชาญและเครื่องมือในการชวยแปลความหมาย
ปจจุบันเทคโนโลยีการถายภาพจากดาวเทียมไดพัฒนาไปมาก จนสามารถถายภาพไดรายละเอียดและชัดเจนเทา
ภาพถายทางอากาศ

7. ระบบกําหนดตําแหนงบนพืน้โลก ระบบกาํหนดตาํแหนงบนพ้ืนโลก (Global Positioning
System - GPS)  คือ การนําคลื่นสัญญาณจากดาวเทียมบอกตําแหนงบอกคาพิกัดของสิ่งตางๆ บนพ้ืนโลก ระบบ
น้ีจึงมีประโยชนตอการบอกตําแหนงและทิศทางการเดินทางทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ

8. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบสารสนเทศวิเคราะห (Geographic Information
System - GIS) คือ เครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีชวยในการจัดเก็บ จัดการ จัดทํา ทําแบบจําลองและการแสดง
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดวยระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีชวยใน
การวิเคราะหและวางแผนในการแกปญหาหรือพัฒนาในดานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน
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สวนประกอบของโลก
สัณฐานของโลกเปนทรงกลม มีลักษณะปองออกเล็กนอยตามแนวเสนศูนยสูตรและแบนลงเล็กนอยท่ี    

ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต มีลักษณะเปนทรงกลมรี ดังน้ันเสนผานศูนยกลางของโลกตามแนวเสนศูนยสูตรจึงยาว
กวาเสนผานศูนยกลางจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต เสนผานศูนยกลางของโลกที่เสนศูนยสูตรยาว 12757 
กิโลเมตร (7927 ไมล) เสนผานศูนยกลางของโลกจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใตยาว 12714 กิโลเมตร (7900 ไมล)

โลก ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
1. แบริสเฟยร (Barysphere) หรือแกนโลก เปนสวนท่ีมีน้ําหนักและความแนนมากท่ีสุด ประกอบดวย

เหล็กและนิกเกิล แบงออกเปน 2 ตอน คือ แกนโลกสวนนอกหนาประมาณ 2000 กิโลเมตร มีลักษณะเปน     
ของเหลวเรียกวา หินหนืด (Magna) มีความแนนสูง และแกนโลกสวนในหนา 1370 กิโลเมตร มีความแนนมาก
ย่ิงขึ้น และมีอุณหภูมิสูงมากถึง 4000 °C มีสวนประกอบเหมือนแกนโลกสวนนอกแตมีความแนนมากจนมีลักษณะ
เปน ของแข็ง เรียกวา หินไนฟ (Nife)

2. เมโซสเฟยร (Mesosphere) หรือเนื้อในของโลก (Mantle)  อยูระหวางแกนโลกและเปลือกโลกมี
ความหนา 2900 กิโลเมตร มีความหนาแนนนอยลง 

3. ธรณีภาค (Lithosphere) คือ สวนท่ีเปนเปลือกแข็ง มีความหนา 16-40 กม. บนทวีป ถานับจาก
ใตทองทะเลมหาสมุทรอาจหนา 5-50 กม. แบงออกเปน 2 ช้ัน ช้ันแรกเรียกวา หินซิแอล (Sial) ประกอบดวยธาตุ
ซิลิกา (Silica) และอลูมินา (Alumina) เปนหินท่ีมีความแนนนอย ช้ันลางเรียกวา หินซิมา (Sima) ประกอบดวย
ซิลิกา (Silica) และแมกนีเซียม (Magnesium) มีความแนนมากขึ้น

เปลอืกโลกจะมคีวามหนามากบรเิวณท่ีเปนทวปีโดยเฉพาะภเูขาสงู แตสวนท่ีเปนทองทะเลเปลอืกโลกจะบาง
และมีแตช้ันหินซิมาเทานั้น

4. อุทกภาค (Hydrosphere) คือ สวนท่ีเปนพ้ืนน้ําของโลก ไดแก น้ําในมหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ แม
น้ําน้ําใตดิน รวมท้ังไอน้ําในอากาศดวย

5. บรรยากาศ (Atmosphere) คือ สวนท่ีเปนแกสท่ีหอหุมโลกอยู บรรยากาศสวนใหญ (97%) อยูระยะ
ความสูง 29 กิโลเมตร จากผิวโลก แตอาจจะแผขึ้นไปถึงความสูง 10000 กิโลเมตร

6. ชีวภาค (Biosphere) หมายถึง สวนของโลกซึ่งเปนท่ีอาศัยของสิ่งมีชีวิต ไดแก พืชพรรณธรรมชาติ
สัตวบก สัตวน้ํา และมนุษยท่ีเปนผูใชทรัพยากรตางๆ

ทําเลที่ตั้ง ขนาด และพรมแดนของประเทศไทย
ประเทศไทยตั้งอยูในทวีปเอเชียทางดานตะวันออกเฉียงใตสวนท่ีเปนภาคพื้นทวีป โดยมีท่ีตั้งสัมพันธและ   

ท่ีตั้งสมบูรณ ดังนี้
1. ดานเหนอืสดุ อยูท่ีอาํเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย ละตจูิด 20 องศา 27 ลปิดาเหนอืตดิตอกบัลาวและพมา
2. ดานใตสุด อยูท่ีอําเภอเบตง จังหวัดยะลา ละติจูด 5 องศา ลิปดาเหนือ ติดตอกับมาเลเซีย
3. ดานตะวันออกสุด อยูท่ีอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ลองจิจูด 105 องศา 37 ลิปดา

ตะวันออก ติดตอกับลาว กัมพูชาและทะเลจีนใต (อาวไทย)
4. ดานตะวันตก อยูท่ีอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ลองจิจูด 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออก

ติดตอกับพมาและทะเลอันดามัน
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 พ้ืนท่ีรวมของประเทศไทยมีประมาณ 513115 ตารางกิโลเมตร (ใหญเปนอันดับท่ี 3 ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต รองจากอินโดนีเซียและพมา)

ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติดานธรณีภาค
ธรณีภาค (Lithosphere) คือสวนท่ีเปนเปลือกแข็งของโลก มีพ้ืนท่ีรอยละ 29 ของผิวโลกท้ังหมด

ประกอบดวยหิน ดิน แรและธาตุ
ธาตุตางๆ ท่ีประกอบเปนเปลือกโลกมีมากกวา 98 ธาตุ แตท่ีมีมากท่ีสุดมีเพียง 20 ธาตุ จําแนกไว ดังน้ี

(1) ออกซิเจน  46.71%
(2) ซิลิคอน  27.69%
(3) อะลูมิเนียม  8.07%
(4) ไอออนหรือเหล็ก 5.50 %
(5) แคลเซียม  3.65%
(6) โซเดียม  2.75%
(7) โพแทสเซียม  2.58%
(8) แมกนีเซียม  20.8 %

(9) ไตตาเนียม  0.62%
(10) ไฮโดรเจน  0.14 %
(11) ฟอสฟอรัส  0.13%
(12) คารบอน  0.094%
(13) แมงกานีส  0.09 %
(14) ซัลเฟอรหรือกํามะถัน 0.08 %
(15) แบเรียม  0.05%
(16) คลอรีน  0.045%

(17) โครเมียม 0.035%
(18) ฟลูออรีน 0.029%
(19) เซอรคอน 0.025%
(20) นิกเกิล 0.019%

ธาตุอื่น ๆ 0.063 %
รวม 100.000%

ในจํานวนธาตุท้ัง 20 ธาตุน้ีมีท่ีสําคัญอยู 8 ธาตุ คือ ออกซิเจน ซิลิคอน อะลูมิเนียม เหล็ก แคลเซียม
โซเดียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม

หินเปลือกโลก
หินเปลือกโลกแบงออกเปน 2 ช้ัน คือ ช้ันหินซิแอลและชั้นหินซิมา และยังแบงตามสาเหตุท่ีเกิดเปน 3 ชนิด

คือ หินอัคนี หินช้ัน และหินแปร
ก. หินอัคน ี (Igneous Rocks) เปนหินท่ีมีโครงสรางของเน้ือหินเปนผลึก เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืด

(Magma) จากภายในโลก แบงออกเปน 2 ชนิด
1. หินอัคนีแทรกซอน (Intrusive Igneous Rocks) หรือหินอัคนีภายใน เกิดจากการดันตัวของ

หินหนืดขึ้นมาจากท่ีเดิมหรืออาจแทรกเขาไปในหินชนิดอื่นและตอมาเย็นตัวและแข็งตัวอยูภายในเปลือกโลก       
มีลักษณะและชื่อเรียกตางกัน คือ แลคโคลิธ, โลโปลิธ, บาโธลิธ, ไดค, ซิลล, ลาวา, สายแร

2. หินอัคนีพุ (Extrusive Igneous Rocks) หรือ หินอัคนีภายนอก เกิดจากหินหนืดออกมาเย็นตัวและ
แข็งตัวภายนอกเปลือกโลก โดยออกมาขณะภูเขาไฟระเบิด เชน หินแอนดีไซท บะซอลต ออบซิเดียน พัมมิส    
หินไพโรคลาส รวมท้ัง บอมบภูเขาไฟ (Volcanic Bombs) ขี้เถาภูเขาไฟ (Volcanicash) และฝุนภูเขาไฟ
(Volcanic Dust)

ข. หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary Rocks)
หินช้ันเปนหินท่ีเกิดจากการตกตะกอนและการทับถมของสาร ในเวลาที่ตางกันสารตางๆ โดยมีสาร

เช่ือมอนุภาคตะกอน เชน ซิลิกา ปูน ดินเหนียว เหล็กออกไซดและอะลูมิเนียม หินช้ันมี 3 ประเภท ดังน้ี
1. หินช้ันท่ีเกิดจากกระบวนการทางเคมี (Chemical Group) หรือ เกิดจากการทับถมของสารละลาย

เชน เกลือหิน หินปูน
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2. หินช้ันท่ีเกิดจากกระบวนการทางกลศาสตร (Mechanical Group) หรือ เกิดจากการทับถมของ
ตะกอน เชน หินดินดาน หินทราย

3. หินช้ันท่ีเกิดจากกระบวนการทางชีวะ (Biological Group) หรือ เกิดจากการทับถมของสิ่งมีชีวิต
เชน ปะการัง ถานหิน

ค. หินแปร (Metamorphic Rocks)
หนิแปร เกิดจากหนิอคันหีรอืหนิช้ันท่ีเปลีย่นรปูรางและสวนประกอบไปเพราะความรอนและความกดดนั

ภายในโลก เชน หินชนวนแปรมาจากหินดินดาน หินออนแปรสภาพมาจากหินปูน หินไนสแปรสภาพมาจาก
หินแกรนิต

หมูหินในประเทศไทย แบงตามลักษณะการเกิด 3 ชนิด ไดแก หินอัคนี หินช้ัน และหินแปร แตยังมีการ
แบงหมูหินตามลักษณะธรณีกาล ในประเทศไทยมีหมูหินสําคัญๆ ท่ีแบงตามธรณีกาล 7 หมู (เรียงอายุจากใหมสุด
ไปเกาสุด) ดังนี้ หมูหินกระบี่ หมูหินโคราช หมูหินลําปาง หมูหินราชบุรี หมูหินตะนาวศรี    หมูหินทุงสงและหมูหิน
ตะรุเตา

ตารางแสดงหมูหินในประเทศไทย (แบงตามธรณีกาล)

มหายุค ยุค
อายุ/
ลานป หมูหิน ลักษณะเดน สิ่งมีชีวิต

ควอเตอรนารี 2 - 3 - ดินตะกอนทับถมกันยังไมแข็งตัว มนุษยซีโนโซอิก
(ท่ีราบ) เทอรเชียรี 70 กระบี่ หินแข็งก่ึงรวน หินดินดานมีถาน

หิน / น้ํามันแทรกในชั้นหิน
สัตวเลี้ยงลูกดวย
นม

ครีเตเซียส 135 โคราช หินทราย หินกรวดมน
หินดินดาน มีหินเกลือแทรก

สัตวเลื้อยคลาน

ยูแรสสิก 180

มีโซโซอิก
(ท่ีราบสูง)

ไทรแอสสิก 225
ลําปาง หนิทราย หนิกรวดมน หนิดนิดาน

มหีนิภเูขาไฟแทรก
(ไดโนเสาร)
ปาสน เฟรน

เปอรเมียน 270 ราชบุรี หินปูนสีเทาออนสลับหินชนิดหนึ่ง สัตวครึ่งบก / น้ํา
คารบอนิเฟอรัส 350
ดีโวเนียน 400

ตะนาว-
ศรี

หินทราย หินดินดาน มีหินแปร
แทรก เชน หินชนวน

สัตวน้ํา / พืชน้ํา

ไซลูเรียน 440
ออรโดวิเชียน 500

ทุงสง หินปูนสีเทาเขม เนื้อหินแนน
อยูกันเปนช้ันหนาๆ

สัตวไมมีกระดูก
พาเลโอโซอิก 
(ภูเขา)

แคมเบรียน 600 ตะรุเตา หินทรายสีแดง หินดินดาน สีแดง สัตวช้ันต่ํา

พรีแคมเบรียน 3000 ไมมีช้ันหินในไทย มีแตเศษหิน
แทรกอยูในช้ันหินตางๆ

ไมมีสิ่งมีชีวิต
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โครงสรางทางธรณีวิทยาของประเทศไทย ประเทศไทยมีโครงสรางทางธรณี 3 ประเภท ไดแก ท่ีราบ      
ท่ีราบสูง และภูเขา

1. ท่ีราบ เปนโครงสรางทางธรณีวิทยาที่ใหมท่ีสุด เกิดในมหายุคซีโนโซอิก การทับถมของตะกอนมักจะยัง
ไมแข็งตัว เรียกวา “ตะกอนควอเตอรนารี” ถาแข็งตัวเปนหิน เรียกวา “หินกระบี่”

2. ท่ีราบสูง เปนโครงสรางทางธรณีวิทยากลางๆ เกิดในมหายุคมีโซโซอิก หมูหินท่ีพบเปนพวกหมูหิน
ลําปางและหมูหินโคราช

3. ภูเขา เปนโครงสรางเกาแกท่ีสดุ เกิดในมหายคุพาเลโอโซอกิ หมูหนิท่ีพบในบรเิวณภเูขาเปนหมูหนิราชบุรี
หมูหินตะนาวศรี หมูหินทุงสง และหมูหินตะรุเตา

การผันแปรของเปลือกโลก
เปลือกโลกมีการผันแปรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท้ังในระยะเวลาสั้น หรือเกิดตอเนื่องกันเปนเวลานานๆ

โดยมีพลังตางๆ ท่ีทําใหเกิดการผันแปรเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 2 ชนิด คือ
1. พลังท่ีเกิดภายในโลก ภายในโลกยังรอนอยู พลังความรอนนี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

อยางรวดเร็ว โครงสรางของเปลือกโลกเปลี่ยนแปลงในรูปของแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด เรียกวา การผันแปร
โดยกระบวนการเทคโทนิค (Tectonic Process) หรือกระบวนการแปรโครงสราง

2. พลังท่ีมาจากภายนอกโลก เปนพลังความรอนท่ีไดรับจากดวงอาทิตย พลังความรอนนี้จะสงผานตัวการ
ตางๆ เชน ฝน แมนํ้า นํ้าใตดิน คลื่นทะเล ธารน้ําแข็ง ลม มาทําใหพ้ืนผิวโลกเกิดการผันแปรเปลี่ยนแปลงซึ่งเปน
การเปลีย่นแปลงอยางชาๆ เรยีกการผันแปรชนดิน้ีวา การผันแปรโดยกระบวนการจดัระดบั (Gradational Process)

การผันแปรโดยกระบวนการเทคโทนิค (Tectonic Process)
1. กระบวนการเคลื่อนที่ของหินละลาย (Volcanism) หรือการปะทุของภูเขาไฟ เกิดจากการดันของ

สารละลายของเหลว (Magma) ขึ้นมาขางบน หรือภูเขาไฟระเบิด ภูเขาไฟแบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก
 1. ภูเขาไฟมีพลัง (Active Volcano) คือ ภูเขาท่ีมีการปะทุเกิดขึ้นบอยและอาจปะทุอีกได เชน เฮเลน

2. ภูเขาไฟสงบ (Dormant Volcano) คือ ภูเขาไฟท่ีไมไดปะทุมาเปนเวลานานมาก เชน ฟูจิ
 3. ภูเขาไฟสิ้นพลัง (Extinct Volcano) คือ ภูเขาไฟท่ีไมเคยมีการปะทุเลยตั้งแตมีมนุษยเกิดขึ้นมาใน
โลก เชน ภูเขาไฟในไทย

ผลที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด ไดแกภูมิประเทศ ดังนี้
1. นํ้าพุรอน (Hot Springs) คือ นํ้าพุท่ีพุงขึ้นมาตามรอยแตก และมีอุณหภูมิสูงกวานํ้าปกติ เกิดจาก

นํ้าฝนท่ีซึมลงไปเปนน้ําใตดิน
 กีเซอร (Geysers) เปนน้ําพุรอนท่ีมีแกสและไอน้ําพุงขึ้นมาดวยกําลังแรงเปนพักๆ

2. ภูเขาไฟโคลน (Mud Volcano) คือ เนินดินท่ีมีนํ้าโคลนและทรายออกมาทับถมรอบปลองภูเขาไฟ
3. ทะเลสาบปากปลองภูเขาไฟ เชน เครเตอรเลค (Crater Lakes)
4. แหลงแรกํามะถัน ฟอสฟอรัส และมีดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก
5. บางครั้งรุนแรงทําใหเกิดแผนดินไหว ทําลายชีวิตมนุษยและทรัพยสิน
6. ภูเขาไฟระเบิดในทะเลทําใหเกิดเกาะ และคลื่นสึนามิ
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2. กระบวนการเคลือ่นไหวและการเลือ่นระดบัของหนิเปลอืกโลก (Diastrophism) หรอื แผนดินไหว
คือ การส่ันสะเทือน หรือการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก แผนดินไหวมีลักษณะสําคัญ 3 ชนิด

1. รอยเลือ่นระดบั (Fault) คือ การเคลือ่นไหวของเปลอืกโลกมลีกัษณะเลือ่นไปตามระนาบเลือ่น (Fault Line) 
ระนาบเลื่อนอาจเปนแนวตั้งหรือแนวขนานก็ได

รอยเลื่อนระดับมีลักษณะตางๆ คือ
- รอยเลื่อนธรรมดา (Normal Fault)
- รอยเลื่อนเหลื่อม (Transcurrent Fault)
- รอยเลื่อนยอน (Reverse Fault)
- รอยเลื่อนซน (Low Angle Overthrust Fault)

รอยเลือ่นระดบัสวนมากจะเกดิซับซอนกนั ทําใหเกิดภูมปิระเทศดงัน้ี กราเบน (Graben) พ้ืนท่ีแคบทีล่ดต่าํลง
ระหวางรอยเลื่อนสองรอย ถาลึกมากและมีนํ้าไปขังอยูเกิดเปนทะเลสาบแอง (Basin Lakes) ถากราเบนมีขนาด
ใหญ เรียกวา หุบเขาทรุด (Rift Valley) สวนท่ียกขึ้นระหวางรอยเลื่อนสองแหง : เรียกวา ฮอรสท (Horst) หรือ
บลอ็ก (Block) เกิดเปนภเูขาหรอืท่ีราบสงู มยีอดแบนราบแตดานขางชันและตรง เชน ภูกระดงึ ภูเรอื ท่ีจังหวดัเลย
 2. รอยคดโคง (Fold) เปนการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก ทําใหเปลือกโลกมีลักษณะเปนลอนเปนคลื่น
รอยคดโคงเกิดจากแรงอัดในแนวนอน เชน เทือกเขาในภาคเหนือ ตะวันตกและใตของไทย และอาจเกิดจากความ
กดดันของน้ําหนักตะกอนที่ทับถมบนผิวโลก

3. รอยโกงงอ (Warp) มลีกัษณะคลายรอยคดโคง แตเปนการเคลือ่นท่ีท่ีไมรนุแรง ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลง
ของเปลอืกโลกบนพืน้ท่ีกวางและใชเวลาเปนพันๆ ป กอนท่ีจะปรากฏผล ทําใหเกิดภูมปิระเทศเปนเนนิและแอง

แผนดินไหวเกิดจาก
1. แรงดันจากภายในโลก เชน ภูเขาไฟระเบิดอยางรุนแรง
2. รอยเลื่อนของแผนเปลือกโลก เชน กอนการเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย
3. การถลม เชน หลังคาถ้ําถลม เหมืองถลม แผนดินถลม หิมะถลม
เครื่องมือวัดแผนดินไหว เรียกวา ไซสโมมิเตอร (Seismometer) จะบันทึกความแรงของแผนดินไหวเปน

เสนกราฟ เรียกวา ไซสโมกราฟ (Seismograph) โดยมีหนวยความรุนแรง เรียกวา ริคเตอรและแมกนิจูด
การเกิดแผนดินไหวมีผลตอลักษณะของพ้ืนทวีปและพื้นน้ํา ดังนี้
1. รอยคดโคงทําใหเกิดภูเขาของโลก เชน เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาในภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาค

ใตของไทย
2. เกิดภูเขาบล็อก (Block หรือ Fault Mountains) เชน ภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ
3. เกิดหบุเขาธรรมดา กราเบน และหบุเขารฟิท เชน ทะเลสาบเดดซ ีทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบวคิตอเรีย
4. ทําใหทางนํ้าใตดินถูกตัดขาดเปนน้ําบาดาล
5. แผนดินไหวในทองทะเลทําใหเกิดคลื่นสึนามิ (Tsunamis) ทําลายชีวิตมนุษยและทรัพยสินท้ังทางตรง

และทางออม
6. ทําใหเกิดแผนดินเลื่อน แผนดินถลม หรือพ้ืนท่ีเกาะยุบจม
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การผันแปรของเปลือกโลกโดยกระบวนการจัดระดับ (Gradational Process)
เปนการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ ท่ีจะทําใหระดับของเปลือกโลกเสมอกัน โดยใชพลังงานจากดวงอาทิตย

ซ่ึงมีผลท้ังทางตรงและทางออม รวมกับพลังแรงดึงดูดของโลก
ตัวกระทําที่ทํา .ใหเปลือกโลกเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ (กระบวนการจัดระดับ)
1. ฝน ทําใหเกิดภูเขาถลม แผนดนิถลม หบุเขา เสาหนิ (หนาดนิสกึกรอน) โคลนเลือ่น นํ้าตก รองน้าํ แมนํ้า
2. แมนํ้า ทําใหเกิดนํ้าตก แกงนํ้าโจน ท่ีราบ โตรกเขา (แคนยอน) ทะเลสาบรูปแอก (กุด) กุมภลักษณ

ชองเขาขาด
3. นํ้าใตดิน ทําใหเกิดนํ้าพุ นํ้าพุรอน กีเซอร ถํ้าใตดิน หินงอกหินยอย ไมกลายเปนหิน บอน้ําบาดาล
4. ลม ทําใหเกิดแองในทะเลทราย โอเอซิส โขดหินรูปเห็ด สันทราย หนาดินสึกกรอน ดินเลอส
5. ธารน้ําแข็ง ทําใหเกิดท่ีราบ ทะเลสาบ ฟยอรด
6. คลื่น ทําใหเกิดชายหาด ถํ้าทะเล ถํ้าลอด หนาผาทะเล สันทราย ลากูน เกาะ

ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการผันแปรของเปลือกโลกในประเทศไทย
ที่ราบ (Plain)
1. ท่ีราบชายฝงทะเล คือ ท่ีราบท่ีอยูชิดกับชายฝงทะเล เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกหรือการทับถม

ของตะกอน เชน ท่ีราบรอบอาวไทย ท่ีราบชายฝงอันดามัน
2. ท่ีราบเชิงภูเขารูปพัด คือ ท่ีราบท่ีอยูบริเวณเชิงเขา เกิดจากตะกอนที่แมนํ้าพามาจากภูเขาทับถมกัน

เชน บริเวณแองท่ีราบในภาคเหนือ
3. ท่ีราบลุมแมนํ้า คือ ท่ีราบเกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณ 2 ฟากฝงแมนํ้าและการกัดเซาะ ไดแก

- ท่ีราบน้ําทวมถึง เชน ลุมแมนํ้าเจาพระยาตั้งแตนครสวรรคถึงอาวไทย
- ท่ีราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมนํ้า เชน ท่ีราบภาคกลางตอนลาง ลุมแมนํ้าเจาพระยา ตั้งแต

จังหวัดชัยนาทถึงอาวไทย
- ท่ีราบขั้นบันได เชน ท่ีราบภาคกลางตอนบนและที่ราบลุมแมนํ้าปาสัก
- ท่ีราบลูกฟูก เชน ท่ีราบภาคกลางตอนบน

ที่ราบสูง (Plateau) ในประเทศไทยมีท่ีเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกวา “ท่ีราบสูงโคราช” เกิด
จากการยกตัวของเปลือกโลกใตทะเล ท่ีเช่ือเชนนี้เพราะสภาพของดินเค็ม ฟอสซิล และโครงสรางของหินเหมือน
เปลือกโลกใตอาวไทย ท่ีราบสูงน้ีเปนท่ีราบสูงรูปโตะหรือท่ีราบสูงทวีป

ภูเขา (Mountain) ไดแก
1. เทือกเขาท่ีเกิดจากรอยคดโคง เชน เทือกเขาในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต
2. ภูเขายอดตัดหรือภูเขาบล็อก เชน ภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ ภูขี้เถา ในจังหวัดเลย
3. ภูเขารูปโดม เชน ภูเขาโดดๆ ในภาคกลางตอนบนและดอยเตา
4. ภูเขาไฟ เชน ภูพนมรุง ภูอังคาร ภูกระโดง (บุรีรัมย) มอนจําปาแดง มอนหินฟู (ลําปาง)
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ทะเลสาบ (Lake) ไดแก
1. ทะเลสาบชายฝงทะเล (Lagoon) เชน อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา
2. ทะเลสาบปากปลองภูเขาไฟ (Creter Lake) เชน ทะเลสาบบนภูกระโดง จังหวัดบุรีรัมย
3. ทะเลสาบที่เกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลก เชน กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาน
4. ทะเลสาบที่มนุษยสรางขึ้น (Reservoir) เชน อางเก็บน้ํา ทะเลสาบเหนือเขื่อน
5. ทะเลสาบเกิดจากการเปลี่ยนทางเดินของแมนํ้า (Ox Box Lake) เชน กุดตางๆ ในภาคอีสาน
ชายฝงทะเล (Shore Line) ไดแก
1. ชายฝงทะเลโผลหรือชายฝงทะเลยกตัว (Emerged Coast Line) เชน ชายฝงดานอาวไทย
2. ชายฝงทะเลจมหรือชายฝงทะเลทรุด (Submerged Coast Line) เชน ชายฝงทะเลดานอันดามัน
3. ชายฝงทะเลเปนกลาง เกิดจากการทับถมของตะกอน เชน แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช
เกาะ (Island) ไดแก
1. เกาะริมทวีป อยูใกลแผนดินใหญเกิดจากการผันแปรของเปลือกโลก เชน เกาะตางๆ ในนานน้ําไทย
2. เกาะกลางมหาสมทุร อยูไกลแผนดนิใหญเกิดจากการทับถมของปะการงัหรอืภเูขาไฟใตทะเล เกาะประเภทนี้

ไมมีในไทย

ภูมิประเทศในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย
ภาคเหนอื มพ้ืีนท่ีสวนใหญเปนเทือกเขาสงู เกิดจากรอยคดโคง (Fold) ประกอบดวยเทือกเขาหลวงพระบาง

ผีปนน้ํา ถนนธงชัย และแดนลาว เทือกเขาเหลาน้ีเปนตนกําเนิดของแมนํ้าท่ีไหลลงแมนํ้าโขง แมนํ้าสาละวิน และ
แมนํ้าเจาพระยา ยังมภูีมปิระเทศทีเ่ปนแองท่ีราบเกดิจากตะกอนทีแ่มนํ้าพัดพามาจากภเูขา ทับถมบรเิวณท่ีราบเชิงเขา
เปนหยอมๆ เกิดเปนแองท่ีราบท่ีมีความอุดมสมบูรณสูง จึงมีชุมชนเมืองเกิดขึ้นในบริเวณนี้

ภาคกลาง มีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมแมนํ้า (ท่ีราบลูกฟูก ท่ีราบขั้นบันได ท่ีราบน้ําทวมถึง ท่ีราบ      
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแมนํ้า) เกิดจากดินตะกอนที่แมนํ้าพัดพามาทับถมมีความอุดมสมบูรณมาก จึงเปนท่ีตั้งของ
ชุมชนขนาดใหญอยูหลายแหง นอกจากนี้ยังมีท่ีสูงบริเวณขอบดานตะวันออกและดานตะวันตก ซ่ึงเปนเปลือกโลก
ดั้งเดิมของภาคกลาง ในภูมิภาคนี้มีแมนํ้าสายใหญไหลผาน เชน แมนํ้าเจาพระยา ปาสัก และลพบุรี ลวนแตเปน  
แมนํ้าท่ีไหลจากตอนบนของภูมิภาคลงสูอาวไทยตอนลางของภูมิภาค

ภาคตะวันออก มีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบชายฝงทะเล (ดานอาวไทย) เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก
ทําใหพ้ืนท่ีราบกวาง ชายหาดสวยงามและมีทะเลน้ําตื้น จึงมีประชาชนอาศัยในบริเวณนี้มาก นอกจากนี้ยังมี
ภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมแมนํ้า เชน ท่ีราบลุมแมนํ้าบางปะกง ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี สวน
เทือกเขาสูง ประกอบดวยเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัด ซ่ึงเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก

ภาคตะวนัตก มพ้ืีนท่ีสวนใหญเปนเทือกเขาสงูท่ีตอเนือ่งมาจากภาคเหนอื เชน เทือกเขาถนนธงชัย ตะนาวศรี
เปนเทือกเขาท่ีเกิดจากรอยคดโคง (Fold) เปนแหลงตนกาํเนิดของแมนํ้าสายสาํคัญๆ เชน แมนํ้าแควนอย แควใหญ
เพชรบุรี ปราณบุรี จากการท่ีภูมิภาคนี้มีเทือกเขาและแมนํ้าสายใหญๆ หลายสาย จึงเปนปจจัยทางธรรมชาติท่ี
เอื้อตอการสรางเขื่อนอเนกประสงคขนาดใหญ นอกจากภูมิประเทศที่เปนเทือกเขาสูง ภูมิภาคนี้ยังมีภูมิประเทศที่
ราบลุมแมนํ้าและท่ีราบชายฝงทะเลดานอาวไทย
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสูง สันนิษฐานวาเคยอยูใตทะเลมากอน ตอมาได
ยกตัวขึ้นมา (Uplifting) เพราะความเค็มของดิน มีฟอสซิลลวนเปนซากพืชและสัตวทะเลมากอนและโครงสราง
ของช้ันหินคลายกับเปลือกโลกใตทะเลอาวไทย ท่ีราบสูงโคราชจัดเปนท่ีราบสูงรูปโตะหรือท่ีราบสูงทวีปบริเวณขอบ
ดานตะวันตกและใต มีเทือกเขาเพชรบูรณ ดงพญาเย็น สันกําแพงและพนมดงรัก บริเวณตอนกลางของภาคมี
เทือกเขาภูพาน เทือกเขาเหลาน้ีเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก

ภาคใต มีพ้ืนท่ีเปนคาบสมุทร โดยมีทะเลจีนใต (อาวไทย) และทะเลอันดามันขนาบชายฝงดานอาวไทย เกิด
จากการยกตัวของเปลือกโลก จะมีท่ีราบหลายแหง ท่ีราบบริเวณชายฝงกวาง หาดทรายยาว มีเกาะอยูบางและมี
สันทรายจะงอยหลายแหง สวนชายฝงทะเลอันดามันเกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลก จะมีท่ีราบแคบชายฝง
คอนขางเวาแหวง เกาะแกงมมีาก โดยเฉพาะบรเิวณปากแมนํ้าจะมชีะวากทะเล ในบรเิวณตอนกลางของคาบสมุทร
จะมเีทือกเขาทอดเปนแนวเหนอืใต ประกอบดวยเทือกเขาภเูก็ต เทือกเขานครศรธีรรมราช และเทอืกเขาสนักาลาคีรี
เทือกเขาเหลาน้ีเปนเทือกเขาท่ีเกิดจากการคดโคงของเปลือกโลก (Fold)

ทรัพยากรดิน
ดิน คือ สิ่งท่ีปกคลุมพ้ืนผิวโลกอยูอยางบางๆ เกิดจากหินเปลือกโลกผุพังสลายตัว ผสมคลุกเคลาเขากับ

ซากอินทรียวัตถุท่ีเนาเปอย และยังมีนํ้ากับอากาศแทรกอยู ดินเปนสิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดวยวิธีการ
ตางๆ ดินยังมีลักษณะและคุณสมบัติแตกตางกันไปตามภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชท่ีปกคลุมดิน การกระทําของ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ นอกจากนี้ดินยังมีลักษณะขึ้นอยูกับวัตถุตนกําเนิดดิน และอายุของดินดวย
สวนประกอบของดิน ดินมีสวนประกอบที่สําคัญ 4 สวน (เหมาะแกการเพาะปลูก) ดังน้ี

ก. สารอนินทรีย (45%)
ข. สารอินทรีย (5%)
ค. นํ้า (25%)
ง. อากาศ (25%)
การจําแนกประเภทของดิน
กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาไดทําการจําแนกประเภทของดินขึ้นใน ป พ.ศ. 2481 เรียกวาระบบการ

จําแนกดินแบบประสม (Comprehensive Soil Classification System : CSCS) ในการแบงน้ันไดใชขอมูลภาพ
ถายดาวเทียม แรธาตุในดิน และการพัฒนาของชั้นดินเปนหลัก และไดปรับปรุงใหมใน ป พ.ศ. 2518 โดยแบงดิน
ออกเปนหมูใหญๆ 10 อันดับ ซ่ึงพบในประเทศไทยดังน้ี

1. ดินเอนติซอล (Entisol) จะพบในบริเวณท่ีราบริมแมนํ้า เปนดินตะกอนน้ําพาและดินทรายละเอียด    
จึงเหมาะในการทําการเกษตร เชน ทํานา สวนใหญจะพบในบริเวณท่ีราบลุมชายฝงทะเล ท่ีราบลุมแมนํ้าทาง 
ตะวันออกของภาคใต ริมฝงแมนํ้าสายใหญๆ ในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ดินเวอรติซอล (Vertisol) เปนดินสีดําเหมาะแกการทํานาพบในบริเวณท่ีราบภาคกลาง ท่ีราบสูงตอน
กลางของประเทศ

3. ดินอินเซบติซอล (Inceptisol) เปนดินเหนียวถึงเหนียวจัด เน้ือดินเปนดินทราย เหมาะแกการปลูกพืช
ไรเทาน้ัน โดยสามารถปลูกตามบริเวณท่ีราบลุมชายฝงทะเล ท่ีราบลุมนํ้าทวมถึงและท่ีดอน โดยจะพบในทุกภาค
ของประเทศ
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4. ดินอะริดิซอล (Aridisol) เปนดินท่ีเกิดในแถบแหงแลงหรือคอนขางแหงแลง ช้ันบนจะมีอินทรียวัตถุ
สะสมอยูนอยและเปนช้ันบาง สวนดินช้ันรองลงไปอาจมีพวกปูน ยิปซัมและเกลือตางๆ สะสมอยูหรือไมก็ได ดินท่ี
อยูในอันดับนี้ไมมีในประเทศไทย

5. ดินมอลลิซอล (Mollisol) เปนดินท่ีมีอินทรียวัตถุปะปนอยูในดินช้ันบนจึงมีสีคล้ํา ดินชนิดน้ีสวนใหญ
จะเปนทุงหญา ซ่ึงจะเปนบริเวณท่ีมีความช้ืนคอนขางแหงแลง สามารถปลูกพืช ผักและผลไมได พบในบริเวณภาค
กลางและที่ราบสูงตอนกลางของไทย

6. ดินสโปโดซอล (Spodosol) เปนดินทราย พบในบริเวณท่ีมีความช้ืนสูงฝนตกชุก ดินนี้จะมีฮิวมัสและ
เหล็กอะลูมิเนียมออกไซดสะสมอยูมาก จึงทําใหดินมีคุณภาพต่ํา ไมเหมาะตอการทําการเกษตร แตสามารถปลูก
พืชไรบางชนิดได โดยจะพบในบริเวณภาคใต ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. ดินอัลฟซอล (Alfisol) เปนดินท่ีมีการสะสมของอะลูมิเนียมและเหล็กในเม็ดดิน ดินจึงไมสมบูรณ
เหมาะแกการปลูกพืชไร ทําสวนมากกวาทํานา สวนใหญจะพบในบริเวณท่ีดอน ท่ีราบสูง โดยเฉพาะลานตะพัก
ลํานํ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางติดตอกับภาคตะวันออก

8. ดินอุลติซอล (Ultisol) เปนดินท่ีมีอายุมาก ดินช้ันลางมีการสะสมอนุภาคของดินเหนียวและธาตุตางๆ
ท่ีเปนดางต่ําปะปนอยู สามารถทํานา ทําไรและสวนผลไมได โดยจะพบบริเวณท่ีราบคอนขางต่ําท่ัวทุกภาคของไทย

9. ดินออกซิซอล (Oxisol) เปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํา แตสามารถปลูกพืชไรไดบาง เชน ยางพารา
เงาะ เปนตน โดยจะพบในบริเวณภาคตะวันออกของไทย

10. ดินฮิสโตซอล (Histosol) หรือดินพรุ เปนดินท่ีมีอินทรียวัตถุสะสมอยูมาก โดยจะเกิดในบริเวณท่ี
ราบลุมท่ีเปนบึงหรือแองใหญและมักมีนํ้าขังตลอดป ดินชนิดน้ีทํานาไดเฉพาะบริเวณริมแองหรือพรุ โดยจะพบ
บริเวณภาคใตของไทย

ทรัพยากรแรธาตุในประเทศไทย
ประเทศไทยมีทรัพยากรแรธาตุมากมายหลายชนิดท้ังแรโลหะ แรอโลหะ แรเช้ือเพลิง กัมมันตภาพรังสีและ

แรรตันชาต ิ มกีารขุดขึน้มาใชตัง้แตโบราณจนถงึปจจุบัน แรธาตบุางชนดิอาจลดนอยลงไปไมสามารถขดุขึน้มาใชได
แรบางชนิดยังมีปริมาณมาก ดังน้ัน ควรจะนําขึ้นมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด คุมคาท่ีสุดและจะตองใชอยาง
ประหยดั ถาเปนไปไดควรนาํวสัดอุืน่มาใชทดแทน เพ่ือสงวนแรธาตไุวใชในสิง่ท่ีจําเปนตอไป แรท่ีสาํคัญในประเทศไทย
แยกตามชนิด ดังน้ี

แรโลหะ (พบในหินแกรนิต)
1. เหล็ก พบท่ีจังหวัดลพบุรี
2. ทองแดง พบท่ีจังหวัดเลย ขอนแกน
3. บอกไซต พบท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
4. ดีบุก แทนทาลัม พบท่ีจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต
5. ทังสเตน (วุลแฟรม) พบท่ีจังหวัดเชียงราย นครศรีธรรมราช
6. ทองคํา พบท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี นราธิวาส
7. สังกะสี พบท่ีจังหวัดตาก
8. ตะก่ัว พบท่ีจังหวัดกาญจนบุรี
9. แมงกานีส พบท่ีจังหวัดชลบุรี นราธิวาส ยะลา เลย
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แรอโลหะ (พบในหินชั้น)
1. ฟลูออไรต พบท่ีจังหวัดลําพูน ลําปาง ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สุราษฎรธานี
2. ยิปซัม พบท่ีจังหวัดพิจิตร สุราษฎรธานี นครสวรรค ลําปาง
3. เกลือหิน พบท่ีจังหวัดมหาสารคาม อุดรธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ยโสธร อุบลราชธานี
4. เกลือทะเล พบท่ีจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
5. ดินมารล (ดินสอพอง) พบท่ีจังหวัดลพบุรี สระบุรี นครสวรรค
6. ดินเกาลิน (ดินขาว) พบท่ีจังหวัดลําปาง
7. หินออน พบท่ีจังหวัดสระบุรี สุโขทัย นครนายก กําแพงเพชร
8. ทรายแกว พบท่ีจังหวัดระยอง
9. โพแทช พบท่ีจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย สกลนคร
แรเชื้อเพลิง-กัมมันตภาพรังสี (พบในหินชั้น)
1. ถานหิน พบท่ีจังหวัดลําพูน ลําปาง กระบี่
2. นํ้ามัน พบท่ีจังหวัดเชียงใหม ขอนแกน กําแพงเพชร อาวไทย
3. หินน้ํามัน พบท่ีจังหวัดตาก ลําพูน
4. แกสธรรมชาติ พบท่ีจังหวัดขอนแกน อาวไทย
5. ยูเรเนียม พบท่ีจังหวัดขอนแกน
6. ทอเรียม พบท่ีจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต
รัตนชาติ (พบในหินบะซอลต เปนหินแกรนิตชนิดหนึ่ง) ไดแก พลอย พบท่ีจังหวัดจันทบุรี ตราด กาญจนบุรี

ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติดานอากาศภาค
อากาศภาคหรอืบรรยากาศภาค (Atmosphere) เปนอากาศทีหุ่มหอโลกรวมท้ังลกัษณะภมูอิากาศและปจจัย

ตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอภูมิอากาศ  ช้ันบรรยากาศ แบงอยางกวางๆ มี 3 ช้ัน ดังน้ี
1. โทรโพสเฟยร (Troposphere) เปนบรรยากาศชั้นลางสุดติดกับพ้ืนผิวโลกบรรยากาศชั้นนี้หนาประมาณ

8 ถึง 16 กม. บรรยากาศชั้นนี้ มีความหนาแนนมากท่ีสุด มีความแปรปรวนตลอดเวลา มีปรากฏการณตางๆ ทาง
ธรรมชาติบนทองฟาเกิดขึ้น มีอุณหภูมิของอากาศแปรผกผันกับความสูง บรรยากาศชั้นนี้จะมีความสัมพันธกับโลก
มากท่ีสุด โดยเฉพาะดานอุตุนิยมวิทยา

2. สตราโตสเฟยร (Startosphere) เปนบรรยากาศชั้นท่ีอยูถัดขึ้นไปจากช้ันโทรโพสเฟยร หนาประมาณ
60 ถึง 70 กม. เปนบรรยากาศที่คอนขางสงบ ปราศจากความแปรปรวนของอากาศ จึงเหมาะแกการบินของ
เครื่องบิน

3. ไอโอโนสเฟยร (Ionosphere) เปนบรรยากาศชั้นสูงสุด อากาศคอนขางเบาบางมีช้ันของประจุไฟฟาท่ี
ใชสะทอนคลื่นวิทยุระบบ A.M.

บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยรและไอโอโนสเฟยร จะมีอุณหภูมิของอากาศแปรผันตรงกับความสูง และ
บรรยากาศทั้ง 3 ช้ัน มีประโยชนตอโลกในการกรองรังสีอัลตราไวโอเลต และปองกันการพุงชนของวัสดุจาก
ภายนอกโลกที่เขามาสูโลก เชน อุกกาบาต
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ลมฟาอากาศและภูมิอากาศ
ลมฟาอากาศ (Weather) คือ สภาพของอากาศท่ีปรากฏในบริเวณใดบริเวณหนึ่งและเวลาใดเวลาหนึ่ง

ลักษณะเชนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ภูมิอากาศ (Climate) คือ สภาพของอากาศท่ีปรากฏในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเปนประจําๆ ลักษณะเชนนี้ก็

คือ ลักษณะของลมฟาอากาศที่ปรากฏบอยๆ น่ันเอง
องคประกอบของลมฟาอากาศและภูมิอากาศ
อุณหภูมิ คือ ความรอน-เย็นของอากาศ ซ่ึงไดรับมาจากดวงอาทิตยและการคายความรอนของโลกโดยมี

ปจจัยควบคุม ดังน้ี
1. แนวละตจูิด เชน ละตจูิดต่าํ  (0°-23.5°) อณุหภมูสิงู จัดอยูในเขตรอน ละตจูิดกลาง (23.5°-66.5°)

อุณหภูมิปานกลาง จัดอยูในเขตอบอุน ละติจูดสูง (66.5°-90°) อุณหภูมิต่ําจัดอยูในเขตหนาว
2. พ้ืนดิน พ้ืนน้ํา เชน พ้ืนดินจะรับความรอนและคายความรอนเร็วกวาพ้ืนน้ํา สวนพ้ืนน้ําจะรับความรอน

และคายความรอนชากวาพ้ืนดิน
3. กลางวัน กลางคืน เชน กลางวันอุณหภูมิสูง กลางคืนอุณหภูมิต่ํา
ความกดอากาศ คือ นํ้าหนักของอากาศที่ตกลงสูพ้ืนผิวโลก แบงได 2 ชนิด คือ ความกดอากาศสูง  H

จะมีอุณหภูมิต่ําและทองฟาโปรง ความกดอากาศต่ํา  L  จะมีอุณหภูมิสูงและทองฟามีเมฆมาก
ความชื้น คือ ปริมาณไอน้ําท่ีมีอยูในอากาศ ถาอากาศมีไอน้ํามาก เรียกวา “อากาศช้ืน” ถามีไอน้ํานอย

เรยีกวา “อากาศแหง” ในทางอตุนิุยมวทิยามกัจะคาํนวณหาปรมิาณไอน้าํในอากาศและจะบอกคาความช้ืนท่ีเรยีกวา
“ความช้ืนสัมพัทธ” (ความช้ืนสัมพัทธ คือ รอยละของอัตราสวนระหวางไอนํ้าท่ีมีอยูจริงในอากาศตอไอน้ําท่ีอากาศ
ขณะนั้นรับไดเต็มท่ี) ถาคาความช้ืนสัมพัทธใกล 100 มากเทาไร โอกาสที่จะมีฝนตกก็จะมากเทาน้ัน

การเคลื่อนที่ของอากาศ
อากาศมีความกดอากาศแตกตางกัน เน่ืองจากอุณหภูมิและการหมุนของโลกทําใหอากาศเคลื่อนท่ีแบงได 2

ประเภท ดังน้ี
1. กระแสอากาศ (Current) คือ การเคลื่อนท่ีของอากาศในแนวดิ่งและแนวตั้ง
2. ลม (Wind) คือ การเคลื่อนท่ีของอากาศในแนวนอน ขนานกับพ้ืนผิวโลก เกิดจากความกดของอากาศ

แตกตางกัน ความเร็วน้ันขึ้นอยูกับความตางของความกดอากาศ ใชแอนีโมมิเตอรเปนเครื่องมือวัดความเร็วของ
ลม มีหนวยเปน นอต (ไมลทะเลตอช่ัวโมง)

ลมผิวโลกแบงได 3 ประเภท
ก. ลมที่พัดทั่วไป เปนลมท่ีพัดในระยะทางไกลๆ พ้ืนท่ีกวางๆ มีทิศทางคงที่ ไดแก

ลมประจําป คือ ลมสินคา (เขตรอน) ลมตะวันตก (เขตอบอุน) และลมขั้วโลก (เขตหนาว)
ลมประจําฤดู เปนลมท่ีพัดในชวงฤดูกาลตางๆ ของทวีปเอเชีย คือ ลมมรสุมฤดูรอน และมรสุมฤดูหนาว

และลมท่ีพัดในชวงท่ีลมมรสุมเปลี่ยน เชน ในประเทศไทยจะมีลมวาว (ลมขาวเบา) กับลมตะเภา
ลมประจาํเวลา เปนลมท่ีพัดในชวงเวลากลางวนัและกลางคนื เชน ลมบก-ลมทะเล  ลมภเูขา-ลมหบุเขา

ข. พาย ุ เปนลมท่ีพัดแรง และความเร็วสูง แบงไดเปน 2 ชนิด คือ พายุฟาคะนอง (พายุฤดูรอน) และ    
พายุหมุน
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พายุฟาคะนอง (Thunderstorm) หรือ พายุฤดูรอน เกิดในวันท่ีมีอากาศรอนอบอาว ลมกระโชกแรง
เปนบริเวณแคบๆ ตนไม หลังคา ปายโฆษณาลมกอนฝนตก มีฟาแลบ ฟารอง ฟาผา และลูกเห็บตก

พายุหมุน (Cyclone) เปนลมท่ีมีกําลังพัดแรงปานกลางถึงแรงจัด มีลักษณะพิเศษคือลมพัดหมุนเขาหา
ศูนยกลางซ่ึงมีความกดอากาศต่ํา ถาซีกโลกเหนือจะพัดทวนเข็มนาฬิกา และซีกโลกใตจะพัดตามเข็มนาฬิกา 
ความเร็วของลมท่ีจุดศูนยกลาง ทําใหเรียกช่ือพายุตางกัน ดังน้ี

 - พายุดีเปรสชัน ถามีความเร็วไมเกิน 33 นอต (ประมาณ 60 กม./ชม.) หรือระดับ 1
  - พายุโซนรอน ถามีความเร็วระหวาง 33-63 นอต (ประมาณ 60-120 กม./ชม.) หรือระดับ 2

 - พายุไตฝุน ถามีความเร็วเกิน 63 นอต (ประมาณ 120 กม./ชม.) หรือระดับ 3
พายุหมุนมักจะเกิดขึ้นในทะเลประมาณละติจูดท่ี 8°-15° ท้ังซีกโลกเหนือและซีกโลกใต

การกล่ันตัวของไอน้ําในอากาศ
 ไอน้ําในอากาศจะเกิดการกลั่นตัวเมื่ออุณหภูมิของอากาศลดต่ําลง หรือความช้ืนในอากาศเพ่ิมขึ้น หรือ
อุณหภูมิของอากาศลดลงในขณะที่ความช้ืนเพ่ิมขึ้น จะเกิดหยาดน้ําฟา เชน เมฆ หมอก นํ้าคาง นํ้าคางแข็ง
ลูกเห็บ ฝน ฝนแข็ง รุงกินน้ํา

การแบงเขตภูมิอากาศ สามารถแบงได ดังน้ี
1. การแบงเขตภูมิอากาศโดยใชอุณหภูมิของอากาศเปนหลัก

1. เขตภูมิอากาศรอน (Tropic Zone) เปนเขตภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยสูงเกือบ
ตลอดท้ังป ไมมีเดือนใดท่ีอุณหภูมิของอากาศต่ํากวา 18 องศาเซลเซียส
 2. เขตภูมิอากาศอบอุน (Temperate Zone) เปนเขตภูมิอากาศท่ีปรากฏอยูในบริเวณละติจูดกลาง
อุณหภูมิของอากาศเดือนท่ีหนาวท่ีสุดเฉลี่ยต่ํากวา 18 องศาเซลเซียสแตสูงกวา -3 องศาเซลเซียส

 3. เขตภูมิอากาศหนาว (Polar Zone) เปนเขตภูมิอากาศท่ีไมมีฤดูรอนและไมมีเดือนใดท่ีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงกวา 8 องศา
 เซลเซียส เปนภูมิอากาศท่ีปรากฏในเขตละติจูดสูง คือบริเวณท่ีอยูระหวางละติจูด 66 2

1  องศาเหนือ
หรือใต ไปยังขั้วโลก

2. การแบงเขตภูมิอากาศตามระบบเคิปเปน
การแบงเขตภูมิอากาศตามระบบเคิปเปน นักอุตุนิยมวิทยาชาวออสเตรียช่ือ วัลดีเมียร เคิปเปน ไดใช

หลักเกณฑตอไปนี้ในการแบง
ก. อุณหภูมิของอากาศ

 ข. ปริมาณความช้ืน
 ค. ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ

การกระจายเขตภูมิอากาศของโลก
1. ภูมิอากาศแบบปาดิบช้ืน ใชสัญลักษณ Af
2. ภูมิอากาศแบบมรสุมรอน ใชสัญลักษณ Am คือ ตนสัก
3. ภูมิอากาศแบบทุงหญาสะวันนาหรือทุงหญาเขตรอน ใชสัญลักษณ Aw
4. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย หรือ แบบทุงหญาสเตปป ใชสัญลักษณ BS
5. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ใชสัญลักษณ BW



สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (46) _______________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

6. ภูมิอากาศช้ืนเขตอบอุนภาคพื้นทวีป ใชสัญลักษณ Cw
7. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน ใชสัญลักษณ Cs
8. ภูมิอากาศช้ืนเขตอบอุนแบบภาคพื้นสมุทร หรือภูมิอากาศแบบอบอุนช้ืนท่ีไมมีฤดูแลง ใชสัญลักษณ Cf
9. ภูมิอากาศช้ืนเขตหนาวแบบภาคพื้นทวีป หรือภูมิอากาศแบบหนาวเย็นแหงแลงในฤดูหนาวใชสัญลักษณ

Dw
10. ภูมิอากาศช้ืนเขตหนาวแบบภาคพื้นสมุทร หรือภูมิอากาศแบบปาสน ซ่ึงในภาษารัสเซียเรียกวา ไทกา 

(Taiga) ใชสัญลักษณ Df
11. ภูมิอากาศแบบทุนดรา ใชสัญลักษณ ET
12. ภูมิอากาศแบบทุงนํ้าแข็ง ใชสัญลักษณ EF
13. ภูมิอากาศแบบภูเขาสูง ใชสัญลักษณ H

ภูมิอากาศในประเทศไทย
ตามระบบเคิปเปน ประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศแบบปาฝนเมืองรอน (Tropical Rain Climate) โดยมี

อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยไมต่ํากวา 18 องศาเซลเซียส แตเน่ืองจากในภูมิภาคตางๆ ของไทยมีปริมาณของฝนท่ีตก
แตกตางกัน ทําใหแบงเขตภูมิอากาศออกเปนเขตยอยๆ ได 2 เขต คือ มรสุมเมืองรอน และทุงหญาเมืองรอน

1. มรสุมเมืองรอน (Am) อุณหภูมิของอากาศสูงตลอดป ความชุมช้ืนจากฝนสลับกับความแหงแลงใน
รอบปเน่ืองจากอิทธิพลของลมมรสุม ทําใหพืชพรรณธรรมชาติเปนปาไมผลัดใบเมืองรอน อากาศประเภทนี้พบ
บริเวณภาคใตและบางจังหวัดของภาคตะวันออก (จันทบุรี ตราด)

2. ทุงหญาเมืองรอน (สะวันนา) (Aw) อุณหภูมิของอากาศสูงตลอดป อากาศคอนขางแหงแลง เพราะ
ปริมาณฝนมีนอย ภูมิอากาศประเภทนี้พบในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทยเปนสวนใหญ พืชพรรณธรรมชาติเปน
ปาโปรงหรือทุงหญาสลับปาไม

อิทธิพลตางๆ ที่ทําใหภูมิอากาศในประเทศไทยมีความแตกตางกัน
1. ทําเลที่ต้ัง ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนของโลก ระหวางละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ ถึง 20

องศา 27 ลิปดาเหนือ ความใกลไกลทะเลทําใหความชุมช้ืนและพิสัยอุณหภูมิแตกตางกัน และความสูงต่ําของพ้ืนท่ี
ทําใหความชุมช้ืนของแตละภูมิภาคในประเทศแตกตางกันออกไป

2. ลมประจํา ไดแก
1. ลมประจําฤดู (ลมมรสุม) แบงออกเปน

1. ลมมรสุมฤดูรอน (มรสุมตะวันตกเฉียงใต) ทําใหมีฝนตกในภูมิภาคตางๆ ระหวางเดือน
พฤษภาคมถึงตุลาคม ทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรง ไมเหมาะแกการทองเท่ียว

2. ลมมรสมุฤดหูนาว (มรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื) ทําใหภูมภิาคตางๆ มอีากาศแหงแลงและหนาวเย็น
ยกเวน ภาคใตฝงตะวันออกจะมีฝนตกชุก ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม

2. ลมประจําถ่ิน ไดแก
1. ลมขาวเบา (ลมวาว) พัดในชวงรอยตอระหวางมรสุมฤดูรอนเปลี่ยนไปเปนมรสุมฤดูหนาว

(ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) เปนลมรอนท่ีแหง ทําใหขาวกลาในนาสุกเร็วกอนกําหนด
2. ลมตะเภา พัดในชวงรอยตอระหวางมรสุมฤดูหนาวเปลี่ยนไปเปนมรสุมฤดูรอน (ประมาณเดือน

กุมภาพันธ-เมษายน) ในสมัยโบราณใชเดินเรือสําเภา ปจจุบันนิยมเลนวาวในชวงท่ีลมนี้พัด
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3. พายุ แบงออกเปน
1. พายุฟาคะนอง (พายุฤดรูอน) เกิดในชวงเดอืนเมษายน-พฤษภาคม เพราะมอีากาศรอนอบอาว

จะมีพายุพัดพรอมกับฟาแลบ ฟารอง ฟาผา ฝนตก บางครั้งมีลูกเห็บตก
2. พายุหมนุ เกิดในชวงเดอืนสงิหาคม-ตลุาคม พายุชนิดน้ีพัดมาจากทะเลจนีใตจะนาํฝนมาตกหนัก

ในประเทศไทย ทําใหปริมาณน้ําฝนแตละปมากนอยตางกัน
3. แนวเทือกเขา    ภูเขาท่ีมีความสูงมากๆ    บนภูเขาจะมีอุณหภูมิของอากาศต่ํากวาบริเวณขางลางมาก

นอกจากนี้ถาแนวของเทือกเขาทอดขวางกั้นทิศทางลมแลวจะทําใหเกิดความชุมช้ืนในดานท่ีรับลมแตดานท่ีอับลม
จะแหงแลง เชน

1. เทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรี ทอดตัวขวางก้ันมรสุมฤดูรอนท่ีพัดมาจากทะเลอันดามัน ทําให
ดานพมามีฝนตก แตดานไทยบริเวณจังหวัดตาก กําแพงเพชร กาญจนบุรีแหงแลง

2. เทือกเขาจันทบุรีและบรรทัด ทอดตัวขวางก้ันลมมรสุมฤดูรอนท่ีพัดมาจากอาวไทย ทําใหดาน
จังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด มีฝนตก แตจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีแหงแลง

3. เทือกเขาเพชรบูรณ ดงพญาเย็น สันกําแพง และพนมดงรัก ทอดตัวขวางก้ันลมมรสุมฤดูรอนท่ีพัด
มาจากอาวไทย ทําใหบริเวณภาคกลางมีฝนตก แตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแหงแลง

4. เทือกเขาภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสันกาลาคีรี ทอดตัวขวางก้ันลมมรสุมฤดูรอนท่ีพัดจากทะเล
อันดามัน ทําใหชายฝงตะวันตกมีฝนตกแตชายฝงตะวันออกแหงแลง และในชวงลมมรสุมฤดูหนาวเทือกเขาเหลาน้ี
จะเปนตัวก้ันจึงทําใหชายฝงตะวันออกฝนตกและชายฝงตะวันตกแหงแลง

4. ความชืน้และปรมิาณน้ําฝนในชวงฤดูฝน ในชวงฤดฝูนนัน้เปนชวงท่ีลมมรสมุฤดรูอนและพายหุมนุพัดผาน
ทําใหมีปริมาณฝนและความชื้นสูงแตถาใหชวงมรสุมฤดูหนาวนั้นอากาศคอนขางแหงแลง ยกเวนพ้ืนท่ีชายฝงทะเล
ของภาคใตฝงตะวันออกจะมีฝนตกและความช้ืนสูง ฝนท่ีตกในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ

- ฝนภูเขา  เปนฝนท่ีตกในชวงฤดูฝนบริเวณเทือกเขาตางๆ  โดยเฉพาะจังหวัดระนองและตราด  จะมี
ฝนชนิดน้ีตกในปริมาณมากตามลําดับ

- ฝนปะทะมวลอากาศหรือฝนปะทะมรสุม เกิดจากลมมรสุมพัดพาความช้ืนจากทะเลเขามาสูแผนดิน
ทําใหฝนตกแผกระจายเปนบริเวณกวาง ฝนชนิดน้ีประเทศไทยไดรับเปนสวนใหญ

- ฝนพาความรอน เกิดจากการระเหยของความชื้นบนพื้นผิวโลก แลวสะสมตัวในบรรยากาศจะมีฝน
ตกในชวงบายและค่ํา เน่ืองจากในอากาศมีปริมาณไอน้ําสะสมมากฝนชนิดน้ีจะพบในภาคใตของไทยและบางครั้ง
อาจจะมีพายุฟาคะนองเกิดขึ้นรวมดวยเปนบางครั้ง

ทรัพยากรอากาศ
อากาศท่ีบริสุทธ์ิเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต แตในปจจุบันอากาศไมบริสุทธ์ิเพ่ิม

มากขึ้น เน่ืองจากมลพิษในอากาศสูงมากขึ้น เน่ืองจากการกระทําของมนุษยและตามธรรมชาติ (ภูเขาไฟระเบิด
ไฟปา ละอองเกสรดอกไม ฝุนละอองจากอินทรียและอนินทรียวัตถุ) สําหรับการกระทําของมนุษยน้ัน  ถาชวยกัน
คนละไมคนละมืออากาศก็จะมีมลพิษนอยลง เชน หมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรเครื่องยนตอยูเสมอ ลดการ
เผาปาและเผาขยะ ลดการใชสาร CFC และสารตะกัว่ ควบคมุการใชสารเคมแีละกมัมนัตภาพรงัสอียางมปีระสทิธิภาพ
แลวอากาศในโลกกจ็ะมคีวามบรสิทุธ์ิมากย่ิงขึน้ ปญหาโลกมอีณุหภมูสิงูขึน้จากภาวะเรอืนกระจกกจ็ะลดนอยลงดวย
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ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติดานอุทกภาค
ทะเลและมหาสมุทรครอบคลุมพ้ืนท่ีผิวโลกประมาณ 363 ลานตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 71 ของพ้ืน

ผิวโลกท้ังหมด นํ้าในมหาสมุทรมีปริมาตรประมาณ 1350 ลานลูกบาศกกิโลเมตร หรือรอยละ 97 ของปริมาณน้ํา
ท้ังหมดของโลก มหาสมุทรเปนแหลงรับน้ําและสสารตางๆ ท่ีถูกชะลางจากพ้ืนทวีป สสารน้ีบางสวนจะละลายอยู
ในน้ําทะเลในสภาพของสารละลาย สารแขวนลอย บางสวนจะตกจมลงเปนตะกอนพื้นทะเล ทะเลและมหาสมุทรมี
ประโยชนตอมนุษยในดานทรัพยากร อาหาร แรธาตุ เปนเสนทางคมนาคม เปนแหลงรับน้ําจากพ้ืนโลก เปนแหลง
ไอน้ําท่ีจะระเหยตกลงมาเปนฝน และเปนแหลงท่ีชวยปรับสภาพภูมิอากาศ

มหาสมุทร
มหาสมุทรเปนแหลงนํ้าเค็มขนาดกวางใหญบนผิวโลก มีพ้ืนท่ีตอเนื่องถึงกัน และน้ําในมหาสมุทรไหลถายเท

ถึงกันและกันได มหาสมุทรแตละแหงจะมีแผนดินหรือทวีปคั่นอยู มหาสมุทรของโลกมี 4 แหง ดังน้ี
1. มหาสมุทรแปซิฟก เปนมหาสมุทรท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 1 มีพ้ืนท่ี 166 ลานตารางกิโลเมตร
2. มหาสมทุรแอตแลนตกิ เปนมหาสมทุรท่ีมขีนาดใหญเปนอนัดบั 2 ของโลกมพ้ืีนท่ี 82 ลานตารางกิโลเมตร
3. มหาสมุทรอินเดีย เปนมหาสมุทรท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก มีพ้ืนท่ี 74 ลานตารางกิโลเมตร
4. มหาสมุทรอารกติก เปนมหาสมุทรท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด มีพ้ืนท่ี 14 ตารางกิโลเมตร บริเวณขั้วโลกเหนือ

ทะเล
ทะเลเปนแหลงนํ้าเค็มท่ีมีขนาดเล็กกวามหาสมุทร แบงได 2 ชนิด ดังน้ี
1. ทะเลเปด คือ ทะเลที่ติดตอกับมหาสมุทรโดยตลอด ไมมีขอบเขตท่ีแนนอน มีนํ้าขึ้นน้ําลง และมีความ

เค็มเทาๆ กับในมหาสมุทร เชน ทะเลเหนือ ทะเลจีนใต ทะเลอันดามัน ทะเลอาหรับ
2. ทะเลภายใน คือ ทะเลที่มีแผนดินปดลอมเกือบทุกดาน แตมีชองแคบสําหรับติดตอกับทะเลเปดหรือ

มหาสมุทรได เชน ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ทะเลแดง ทะเลดํา ทะเลบอลติก

ทะเลสาบ
คือพ้ืนน้ําท่ีลอมรอบดวยแผนดิน นํ้าในทะเลสาบมีท้ังนํ้าจืดและน้ําเค็ม แบงได 2 ประเภท ดังน้ี
1. ทะเลสาบที่เกิดจากกระบวนการแปรสัณฐานเปลือกโลก

1.1 ทะเลสาบแอง เกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลก เชน ทะเลสาบไบคาลในไซบีเรีย ประเทศ
รัสเซีย

1.2 ทะเลสาบที่เกิดจากหุบภูเขาไฟ เชน ทะเลสาบเครเตอรในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. ทะเลสาบที่เกิดจากการปรับระดับกับผิวแผนดิน

2.1 ทะเลสาบที่เกิดจากธารน้ําแข็ง เชน ทะเลสาบทั้งหา ระหวางแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
2.2 ทะเลสาบที่เกิดจากการกระทําของทะเล เชน ทะเลสาบสงขลา
2.3 ทะเลสาบทีเ่กิดจากแมนํ้าไหลเปลีย่นทางเดนิ เชน ทะเลสาบรปูแอก หรอืกดุ ในภาคอสีานของไทย
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ธรรมชาติของทะเลและมหาสมุทร
1. สวนผสมของน้ําทะเลและมหาสมุทร นํ้าในทะเลและมหาสมุทรจะมีสวนประกอบสําคัญ ไดแก

1. สารละลาย เชน เกลือ (35/1000 กรัม)
2. แกส เชน ไนโตรเจน ออกซิเจน อารกอน คารบอนไดออกไซด และไฮโดรเจน เปนตน
3. สารแขวนลอย ไดแก อินทรียวัตถุ และอนินทรียวัตถุ

2. ความเค็มของน้ําทะเล เกิดจากเกลือท่ีมีอยูในน้ําทะเล แตนํ้าทะเลมีความเค็มตางกันตามปริมาณน้ําจืด
ท่ีไดรับ อัตราการระเหย และการไหลถายเทของน้ํา

3. อุณหภูมิของน้ําทะเล นํ้าทะเลไดรับความรอนจากดวงอาทิตย และการคายความรอนของโลก แต
อุณหภูมิในบริเวณตางๆ แตกตางกัน ดังน้ี

ก. เขตรอนและเขตอบอุน ผิวนํ้าจะมีอุณหภูมิสูงกวานํ้าระดับลึก
 ข. เขตหนาว ผิวนํ้าจะมีอุณหภูมิต่ํากวานํ้าระดับลึก

4. ความหนาแนนของน้ําทะเล นํ้าทะเลมีความหนาแนนตางกันเนื่องจากปริมาณสารละลายที่ปนอยู
อุณหภูมิของน้ําทะเลและความลึกของทะเล ดังน้ี นํ้าท่ีมีอุณหภูมิต่ํามีความหนาแนนกวานํ้าท่ีมีอุณหภูมิสูง นํ้าระดับ
ลึกหนาแนนกวานํ้าระดับผิวนํ้า

5. สิ่งมีชีวิตในทะเล แบงได 3 ประเภท ดังน้ี
เบนทอส (Benthos) คือ พืชและสัตวท่ีอาศัยอยูท่ีพ้ืนทะเล เชน หอย ปะการัง สาหราย
เนคตอน (Neckton) คือ สิ่งมีชีวิตท่ีเคลื่อนท่ีดวยตนเอง ไดแก ปลาชนิดตางๆ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม

สัตวท่ีมีเปลือกแข็ง เชน แมวนํ้า วอลรัส ปลาวาฬ ปู กุง
แพลงตอน (Plankton) คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท้ังพืชและสัตวเคลื่อนท่ีลองลอยไปตามผิวนํ้า

6. แสงสวางกับน้ําทะเล แสงสวางจากดวงอาทิตยสามารถสงลงไปไดถึงระดับลึก 200 เมตร
7. น้ําแข็งทะเล   ในเขตอากาศหนาวและอบอุนตอนบนจะมีนํ้าแข็งลองลอยไปมา   เปนอุปสรรคตอการ

คมนาคมเพราะน้ําแข็งมีปริมาตรมากกวานํ้าปกติ (ลอยอยูเหนือน้ํา 1 สวน จมอยูใตนํ้าอีก 9 สวน) นํ้าแข็งในทะเล
มี 2 ชนิด คือ นํ้าแข็งจืด และน้ําแข็งเค็ม

การเคลื่อนไหวของน้ําทะเลและมหาสมุทร มีลักษณะการเคลื่อนไหวเปน 3 ประเภท คือ
1. คลื่น  (Waves)  คือ  การเคลื่อนไหวของน้ําท่ีมีลักษณะแกวงหรือโยนตัวในแนวตั้งมากกวาในแนวนอน

แบงได 2 ชนิด คือ
1. คลื่นบนผิวนํ้า หรือ คลื่นท่ีเกิดจากลม หรือ คลื่นท่ีเกิดจากพายุ

 2. คลื่นท่ีเกิดจากแผนดินไหวใตทะเลที่เรียกวา คลื่นยักษ หรือ สึนามิ
2. การเพ่ิมระดับและการลดระดับ

 2.1 นํ้าขึ้นน้ําลง (High Water และ Low Water)
เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทรและดวงอาทิตย กับ แรงเหวี่ยงของโลก ทําใหแตละวันมีนํ้าขึ้น

2 ครั้ง และน้ําลง 2 ครั้งเน่ืองจากโลกหมุนรอบตัวเอง ในขณะที่ดวงจันทรโคจรรอบโลกไปพรอมๆ กัน ทําใหนํ้าขึ้น
วันนี้ชากวาเมื่อวานนี้ 50 นาที
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2.2 นํ้าเกิดนํ้าตาย (Spring Tide, Neaptide)
 นํ้าเกิด คือ นํ้าขึน้และน้าํลงมากกวาปกต ิเพราะดวงจันทร โลก และดวงอาทติยอยูในแนวเดยีวกัน
(ขึ้น/แรม 15 คํ่า)
 นํ้าตาย คือ นํ้าขึ้นและน้ําลงท่ีนอยกวาปกติ เพราะดวงจันทร โลก และดวงอาทิตยอยูในแนว
ตั้งฉากกัน (ขึ้น/แรม 7-8 คํ่า)
 2.3 นํ้ามาก (Perigean Tide) นํ้านอย (Apogean Tide)
 เน่ืองจาก ดวงจันทรโคจรรอบโลกเปนวงรี ครบรอบใชเวลา 1 เดือน จึงมีชวงท่ีอยูใกลและไกล
โลกมากท่ีสุด ทําใหแรงดึงดูดมากนอยตางกัน นํ้าจึงขึ้นมากและนอยตางกัน เมื่อน้ําเกิด เกิดพรอมกับน้ํามาก จะทํา
ใหระดับน้ําสูงมากขึ้น และถานํ้าตายเกิดพรอมกับน้ํานอย ระดับน้ําจะต่ํากวาปกติ

3. กระแสน้ําในมหาสมุทร (Ocean Currents)
กระแสน้ํา คือ การเคลื่อนไหวของน้ําท่ีเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนท่ีไป (Circulation) และทําใหกระแส

นํ้าเคลือ่นท่ีไปในระยะทางไกล เน่ืองจากพืน้น้าํไดรบัความรอนไมเทากัน ลมประจาํปและลมประจาํฤดท่ีูพัดผานผิวนํ้า
ตลอดจนลักษณะชายฝงทะเล รูปรางของทวีป ท่ีตั้งปดก้ันแองมหาสมุทร และความแนนของน้ําแตกตางกัน

ชนิดของกระแสน้ํา แบงออกเปน 2 อยาง คือ
กระแสน้ําอุน  (Warm Currents)  คือ  กระแสน้ําท่ีมาจากเขตละติจูดต่ํา  และมีทิศทางเคลื่อนท่ีไปทาง

ขั้วโลกและมักจะอุนหรือมีอุณหภูมินํ้าสูงกวาท่ีอยูโดยรอบ จึงเรียกวา กระแสน้ําอุน
กระแสน้ําเย็น (Cool Currents) คือ กระแสน้ําท่ีไหลมาจากเขตละติจูดสูง เขามายังเขตอบอุนและ

เขตรอน จึงเย็นหรือมีอุณหภูมิต่ํากวานํ้าท่ีอยูโดยรอบ จึงเรียกวา กระแสน้ําเย็น
ประโยชนของกระแสน้ําในทะเลและมหาสมุทร

 1. ผลตออุณหภูมิของน้ําทะเล
 2. ผลตออุณหภูมิอากาศ
 3. ผลตอสิ่งท่ีมีชีวิตในทะเล
 4. ผลตอการคมนาคมขนสง 

ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของทะเลและมหาสมุทร
1. ชายฝงทะเล (Coast) จําแนกตามลักษณะการเกิดได 2 ประเภท ดังน้ี

1.1 ชายฝงท่ีเกิดจากกระบวนการแปรสัณฐาน
- ชายฝงท่ีเกิดจากลาวาภูเขาไฟ จะพบในบริเวณภูเขาไฟท่ีเปนหมูเกาะและชายฝงทวีป เชน

ชายฝงของหมูเกาะฮาวาย
- ชายฝงยกตวั เกิดจากการยกตวัของเปลอืกโลก ชายฝงจะราบเรยีบ มท่ีีราบบรเิวณชายฝง

กวาง หาดทราย โขดหินชายฝงและสันทรายจะงอย เชน ชายฝงอาวไทยของไทย
- ชายฝงจมตัว เกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลก ชายฝงจะคอนขางเวาแหวง มีเกาะแกงมาก

ท่ีราบบริเวณชายฝงแคบ หาดทรายเปนหยอมๆ เชน ชายฝงทะเลอันดามันของไทย
 1.2 ชายฝงท่ีเกิดจากกระบวนการปรับระดับ

- ชายฝงท่ีเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นทะเล ฝงทะเลจะมีลักษณะเวาแหวง มีแหลม อาว
หนาผาทะเล สะพานหิน ถํ้าลอด ถํ้าทะเล เชน ชายฝงทะเลอันดามัน ถาเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ําแข็ง จะมี
ชายฝงเวาแหวง เปนอาวลึกแตแคบ เรียกวา ฟยอรด
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- ชายฝงท่ีเกิดจากการทับถมของคลื่น เชน ชายฝงท่ีเปนหาดทราย สันดอนจะงอย เชน   
แหลมตะลุมพุก (นครศรีธรรมราช) แหลมโพ (ปตตานี)
 1.3 การทับถมของแมนํ้า บริเวณปากแมนํ้าสายใหญๆ เชน แมนํ้าไนล มิสซิสซิปป คงคา โขง และ
เจาพระยา เปนตน

2. เกาะ (Island) สวนของแผนดินท่ีมีนํ้าลอมรอบ มีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ แบงได 2 ประเภท    
ดังน้ี

1. เกาะริมทวีป เปนเกาะที่อยูใกลฝงเกิดจากการกัดเซาะของคลื่น หรือการยกตัว การทรุดตัวของ
เปลือกโลก เกาะเหลาน้ีเดิมเคยเปนสวนหนึ่งของพ้ืนแผนดินใหญ เชน หมูเกาะอังกฤษ เกาะภูเก็ต เกาะสมุย และ
เกาะอื่นๆ ในประเทศไทย

2. เกาะกลางสมุทร เปนเกาะที่อยูไกลจากฝง แบงได 2 ชนิด คือ เกาะภูเขาไฟ เกิดจากการระเบิด
ของภเูขาไฟใตมหาสมทุร เชน หมูเกาะฮาวาย เกาะปะการงั เกิดจากการทับถมของซากปะการงั เชน หมูเกาะมลัดีฟ

ทะเลไทย
ประเทศไทยมีอาณาเขตติดตอทะเล 2 แหง คือ ทะเลจีนใต และทะเลอันดามัน
1. ทะเลจีนใต คือ ทะเลบริเวณอาวไทยซึ่งเปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟก ทะเลดานนี้เปนเขตน้ําตื้น

จัดเปนเขตไหลทวีป เรียกวา “ไหลทวีปซุนดา” บริเวณท่ีลึกท่ีสุดมีความลึกประมาณ 80 เมตร ทะเลเขตนี้ใช
เดินเรือขุดแกสธรรมชาติ นํ้ามันปโตรเลียม ประมงและทองเท่ียว

2. ทะเลอันดามัน เปนทะเลดานตะวันตกของภาคใตซ่ึงเปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียเปนเขตน้ําลึก
นอกจากใชเดินเรือแลวยังใชในการประมง ขุดแร (ดีบุก) และทองเท่ียว

นานน้ําในทะเล
ตามกฎหมายทางทะเลระหวางประเทศ นานน้ําในทะเลแบงได ดังน้ี
1. นานน้ําอาณาเขต คือ ทองทะเลที่หางจากฝงไมเกิน 12 ไมลทะเลเปนอาณาเขตของประเทศหนึ่ง
2. เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (นานน้ําเศรษฐกิจ) คือ ทองทะเลที่อยูถัดออกไปจากนานน้ําอาณาเขตซ่ึงเปน

ทองทะเลประเทศบนฝงประกาศสงวนใช ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ เชน สัตว แรธาตุ ฯลฯ มักจะประกาศกัน 200
ไมลทะเล

3. เขตไหลทวีป เปนเขตน้ําตื้น ซ่ึงประเทศที่อยูบนฝงจะประกาศสงวนไวซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ
4. นานน้ําสากล เปนนานน้ําลึกท่ีอยูไกลจากฝง ไมมีประเทศเปนเจาของ
หมายเหต ุ  ประเทศไทยประกาศเขตไหลทวีปในอาวไทย   ปรากฏวาเหลื่อมทับอยูกับประเทศกัมพูชาและ

เวียดนาม ปจจุบันไดเจรจากันเปนท่ีเรียบรอยแลว

ทรัพยากรน้ําในประเทศไทย
เน่ืองจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนช้ืน มีปริมาณน้ําคอนขางสูง แตเปนน้ําท่ีไดจากฝน (ภูเขาตางๆ ใน

ประเทศไทยไมมีหิมะปกคลุม) แตปจจุบันสภาพแวดลอมไดแปรเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ประชากรก็เพ่ิมมากขึ้น การ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน การเกษตรกรรมและการอุตสาหกรรม มีการใชนํ้าเพ่ิมมากขึ้น จึงทําใหเกิด
ปญหาเกี่ยวกับน้ําอยู 2 ประการ ดังน้ี
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1. ปรมิาณน้าํในฤดูกาลตางๆ มากนอยไมเทากนัในรอบปหนึง่ๆ  ชวงฤดฝูนเปนชวงท่ีประเทศไทยมปีริมาณ
น้ํามาก แตฤดูหนาวและฤดูรอนจะมีปริมาณน้ํานอยลง บางปอาจเกิดขาดแคลนน้ําขึ้นได การเกษตรกรรมบางครั้ง
ตองชะลอการเพาะปลูกออกไป บางครั้งอาจจะตองหันไปปลูกพืชท่ีใชปริมาณน้ํานอยแทน เชน ถ่ัวเหลือง เปนตน

ปญหานี้มีวิธีแกไขปญหาดวยการปลูกปาเพ่ิมมากขึ้น รักษาพ้ืนท่ีปาใหมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น สราง
เขื่อน สรางอางเก็บน้ํา เหมือง ฝาย เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือกักเก็บน้ําในฤดูฝนไวใชในชวงฤดูแลง

2. คุณภาพของน้ําเสื่อมคุณภาพลง    เนื่องจากจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นและความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยี การเกษตรกรรมและการประกอบอุตสาหกรรม ทําใหมีการนําสารเคมีมาใช ปริมาณน้ําเสียเพ่ิมมากขึ้น
ซ่ึงประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้นจะทิ้งน้ําเสียเหลานั้นลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติทําใหน้ํามีคุณภาพเสื่อมไป

ปญหานี้มีวิธีแกไขปญหา โดยไมควรท้ิงสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย ตลอดจนสารเคมีลงแหลงนํ้าธรรมชาติ
น้ําท้ิงจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ควรบําบัดใหน้ํามีคุณภาพดีกอนท่ีจะปลอยลงแหลงนํ้า อีกประการหนึ่ง
ควรออกกฎหมายควบคุมและมีบทลงโทษผูกระทําผิดใหรุนแรงยิ่งขึ้น

เขื่อนในประเทศไทย
การสรางเขื่อนกักเก็บน้ําไวใชนั้นมีมาแตสมัยโบราณ ดังปรากฏในประวัติศาสตร เชน สมัยสุโขทัย มีการ

สรางสรีดภงส เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชบริโภค อุปโภค หรือในชนบททางภาคเหนือจะมีการกอสรางเหมืองฝาย เพ่ือกั้น
การไหลของน้ําใหชาลง หรือกักเก็บน้ําไวใชไดตลอดป เปนตน ในปจจุบันมีการสรางเขื่อนขนาดใหญดวยการนํา
วิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชทําใหการสรางเขื่อนเกิดคุณประโยชนนานัปการ

เขื่อนท่ีมีการกอสรางในปจจุบัน แยกตามคุณประโยชนได 2 ประเภท ดังน้ี
1. เข่ือนชลประทาน  เปนการสรางเขื่อนเพ่ือกั้นแมน้ําลําธาร  กักนํ้าไวใชเพ่ือการเกษตรกรรมโดยเฉพาะ

บางครั้งอาจจะใชเปนแหลงทองเท่ียวนันทนาการดวยก็ได เชน เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนปราณบุรี เขื่อนลําตะคอง
เขื่อนเจาพระยา เปนตน

2. เข่ือนอเนกประสงค เปนการสรางเขื่อนเพ่ือกั้นแมน้ําลําธาร นอกจากประโยชนในดานการชลประทาน
เพ่ือการเกษตรกรรมแลวยังใชประโยชนในการผลิตพลังงานอีกดวย เชน เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนอุบลรัตน
เขื่อนศรีนครินทร เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชประภา เปนตน

ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติดานชีวภาค
พืชพรรณธรรมชาติแบงเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. ปาไม ลักษณะปาไมจะแตกตางกันไปตามความชื้นและอุณหภูมิ ดังน้ี

ก. ปาไมเขตรอน ปาไมเขตละติจูดต่ํา หรือปาไมเขตรอนแบงได 3 ประเภท ไดแก
1. ปาฝนศูนยสตูรและปาฝนเมอืงรอน เปนปาไมท่ีมตีนไมขึน้ทึบหนาแนนและเขยีวตลอดป เพราะฝนตก

ตลอดป มีท้ังไมเนื้อแข็งและไมเนื้อออน ไดแก ตะเคียน ยาง หลุมพอ จําปปา พะยูง บริเวณใกลปากแมน้ําจะมี
ปาชายเลนหรือปาเลนน้ําเค็ม

2. ปาโปรงเขตรอนหรอืปาไมผลดัใบเมอืงรอนหรอืปาเบญจพรรณ ตนไมขึน้ไมหนาแนน อากาศรอนช้ืน
และแลงสลับกัน ไดแก สัก ประดู มะคา โมง แดง ไผ ชิงชัน

3. ปาแคระและปาหนามเขตรอนหรือปาแดง มีในเขตรอนท่ีคอนขางแหงแลง
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 ข. ปาไมเขตอบอุน ปาไมเขตละติจูดกลางหรือปาไมเขตอบอุน แบงเปน 3 ประเภท ไดแก
1. ปาไมเมดิเตอรเรเนียน ประกอบดวยตนไมเตี้ยๆ เปนไมเน้ือแข็งและมีสีเขียวตลอดป ใบเล็กแข็ง

เปนมัน ตนไมบางชนิดมีเปลือกหนา เชน คอรก ซีดาร องุน มะกอก
2. ปาฝนเขตอบอุนและปาผลัดใบเขตอบอุน มีใบเขียวตลอดปไมผลัดใบ เชน โอก เอลม วอลนัท    

เมเปล สน
2. ทุงหญา แบงเปน 4 ชนิดคือ

1. ทุงหญาสะวันนา เปนทุงหญาในเขตรอน
2. ทุงหญาแพรรี เปนทุงหญาในเขตอบอุน เปนทุงหญาท่ีอุดมสมบูรณ ใชเลี้ยงวัวไดดี
3. ทุงหญาก่ึงทะเลทรายหรือทุงหญาสเตปป มีท้ังในเขตรอนและเขตอบอุน
4. ทุงหญาเขตหนาวหรือทุนดรา ฤดูหนาวยาวนาน และหนาวจัด สวนใหญเปนพืชช้ันต่ํา เชน     

หญามอส ตะไครนํ้า
3. พืชพรรณเขตทะเลทราย เขตท่ีมีฝนตกเฉลี่ยนอยกวา 250 มิลลิเมตรตอป พืชสวนใหญเปนพืชท่ี

ทนทานตอความแหงแลง เชน ตะบองเพชร อินทผลัม
4. พืชพรรณเขตภูเขา พืชพรรณจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความช้ืน ลักษณะของดินและอุณหภูมิ

สัตวปา
1. เขตรอน มีท้ังสัตวเลื้อยคลาน สัตวขนาดใหญและแมลง ไดแก ชาง เสือ ตัวกินมด ลิง ชะนี นกแกว

มด ยุง งู
2. เขตอบอุน มีท้ังสัตวขนาดใหญ เลื้อยคลานและแมลงแตนอยกวาเขตรอน เชน กระรอก กระตาย

กวาง มา ควายไบซัน
3. เขตหนาว มีขนยาว ไดแก สุนัขจ้ิงจอก หมี บีเวอร กวางเรนเดียร

อาชีพของมนุษยในแตละภูมิภาคจะแตกตางกัน แบงเปนเขต ดังนี้
1. เขตปาไม

1.1 เขตปาฝนเมืองรอน หรือ รอนช้ืนเขตศูนยสูตร ไดแก เพาะปลูก ตั้งแตการทําไรขนาดใหญ   
แบบการคาถึงการทําไรเลื่อนลอย การลาสัตวและเก็บของปา
 1.2 เขตปาโปรงเขตรอน หรือ มรสุมเมืองรอน ไดแก การเพาะปลูก เชน ขาวเจา ปอกระเจา ออย
 1.3 เขตเมดิเตอรเรเนียน มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว เชน ผลไมรสเปรี้ยว สม มะกอก องุน   
เลี้ยงแกะ แพะ และสัตวอื่นๆ
 1.4 เขตปาฝนเขตอบอุนและเขตปาผลัดใบเขตอบอุน มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว เชน ขาวเจา
ขาวสาลี  ขาวโอต  ขาวบาเลย  ขาวโพด  มันฝรั่ง  ยาสูบ  ฝาย  ผัก  ชา  ผลไมเมืองหนาว  เลี้ยงวัว  แพะ
แกะ และอุตสาหกรรมตางๆ

1.5 เขตปาสน มีการทําปาไม การลาสัตว และการเลี้ยงสัตวท่ีมีขนปุกปุย
2. ทุงหญา

2.1 ทุงหญาสะวนันา มกีารทําการเพาะปลกูพืชตางๆ ขาวฟาง ถ่ัวลสิง ฝาย และเลีย้งสตัว เชน โคเน้ือ
2.2 ทุงหญาแพรรี่ มีการปลูกขาวโพด ปลูกขาวสาลีและเลี้ยงสัตว เชน วัวนม วัวเน้ือ
2.3 ทุงหญาก่ึงทะเลทราย หรือ สเตปป มี การเลี้ยงสัตวแบบเรรอน

 2.4 ทุงหญาเขตหนาว หรือ ทุนดรา มีการลาสัตว เชน แมวนํ้า และเลี้ยงกวางเรนเดียรแบบเรรอน
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3. เขตทะเลทราย เหมาะแกการเลี้ยงสัตวแบบเรรอน และเพาะปลูกตามโอเอซิส เชน แกะ แพะ อูฐ
อินทผลัม ฝาย

4. บริเวณริมฝงทะเล มนุษยท่ีตั้งถ่ินฐานอยูริมฝงทะเลจะหาประโยชนจากทองน้ํา โดยทําการประมง    
การทําเหมืองแร เชน เหมืองแรดีบุก แกสธรรมชาติ น้ํามัน อุตสาหกรรมตอเรือ เมืองทา และการคา

ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรของประเทศไทยดานชีวภาค
ประชากรไทย
ปจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ 62 ลานคน (พ.ศ. 2542) ในจํานวนนี้เปนหญิงมากกวาชาย

ประมาณ 2 หมื่นคน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงไปคือ ศาสนาอิสลามและคริสต ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมประมาณ 60 เปอรเซ็นต อาศัยอยูในเขตท่ีราบลุมแมน้ํา ท่ีราบชายฝงทะเล ปจจุบันยังมีอัตราการเพ่ิม
ของประชากรสูงอยู ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) ไดมีแนวนโยบายให
อัตราการเพ่ิมของประชากรลดลงเหลือ 1.2 เปอรเซ็นต ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 และ
ฉบับท่ี 9 กําหนดอัตราการเพ่ิมไวในระดับท่ีเหมาะสม

จังหวัดท่ีมีประชากรเกิน 1 ลานคน มี 19 จังหวัด (พ.ศ. 2549)
- ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย
- ภาคกลาง ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครสวรรค เพชรบูรณ สมุทรปราการ
- ภาคใต ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

รอยเอ็ด ขอนแกน ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร
- ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี
จํานวนประชากรแตละภาคเรียงจากมากไปหานอย (พ.ศ. 2549) ไดดังน้ี ภาคอีสาน (21.32 ลานคน)   

ภาคกลาง (19.33 ลานคน) ภาคใต (8.58 ลานคน) ภาคเหนอื (6.25 ลานคน) ภาคตะวนัออก (4.15 ลานคน) และ
ภาคตะวนัตก (3.15 ลานคน)

ภาคภูมิศาสตร พ้ืนที่
(ตร.กม.) ลําดับ ประชากร ลําดับ ความ

หนาแนน ลําดับ อัตรา
เพิ่ม ลําดับ

1. ภาคเหนือ 93691 2 6248912 4 66.7 5 0.1 6
2. ภาคกลาง 92795 3 19327114 2 208.3 1 0.5 5
3. ภาคตะวันตก 53679 5 3146539 6 58.62 6 0.7 3
4. ภาคตะวันออก 34381 6 4146178 5 120.6 4 1.5 1
5. ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
168798 1 21321409 1 126.3 2 0.6 4

6. ภาคใต 70708 4 8578833 3 121.33 3 1.3 2
รวมทั่วราชอาณาจักร 513115 - 62768985 - 122.33 - 0.45 -
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ปญหาประชากรไทย
ประเทศไทยประสบปญหาทางดานประชากร สืบเนื่องจากการท่ีอัตราการเพ่ิมของประชากรอยูในระดับสูง

ดังนั้นการแกไขปญหาตางๆ เก่ียวกับประชากรจะตองลดอัตราการเพ่ิมประชากรลง ซ่ึงเริ่มตั้งแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 เปนตนมาถึงฉบับท่ี 8
ปญหาตางๆ พอสรุปได ดังนี้

1. ปญหาเศรษฐกิจ    ประชากรสวนใหญของประเทศเปนเกษตรกรซ่ึงขาดท่ีทํากิน   ไดผลผลิตต่ํา   ราคา
ผลผลิตต่ํา ฝนแลงและน้ําทวม

2. ปญหาสุขภาพอนามัย ไดแก อาหารไมถูกสุขลักษณะ อาหารไมถูกหลักโภชนาการ โรคขาดอาหาร
โรคทางเดินอาหาร

3. ปญหาทางดานสังคม ไดแก การวางงาน อาชญากรรม ยาเสพติด โสเภณี
4. ปญหาการศกึษา  ไดแก  ปญหาการไมรูหนงัสอื  ปญหาการขาดความรูในอาชีพ  ปญหาการขาดการศึกษา

จริยธรรม
5. ปญหาเกี่ยวกับการอพยพยายถิ่นของคนในชนบทสูเมือง

- ปญหาการวางงาน ปญหาไมมีท่ีทํากิน ปญหาภัยแลง ปญหาโจรผูรายชุกชุมในชนบท ทําใหผูคน
อพยพยายถิ่นออกไป

- ความสะดวกในดานสาธารณูปโภค สาธารณสุข การศึกษาและมีงานทํามากของในเมืองใหญ ทําให
ผูคนอพยพยายถิ่นเขามา

แนวทางแกไขปญหา
1. ลดอัตราการเพ่ิมประชากร
2. รัฐบาลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรดวยการจัดสาธารณูปโภคไปยังสวนภูมิภาค
3. รัฐบาลปรับปรุงการกระจายรายไดดวยการสงเสริมใหอุตสาหกรรมไปตั้งในสวนภูมิภาค

ทรัพยากรปาไมในประเทศไทย
ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคาท้ังประเภทปาไมตนน้ําลําธาร (ปาบริสุทธ์ิ) และปาผลผลิต ในปจจุบัน

ปาไมในประเทศไทยลดลงเปนจํานวนมาก เนื่องจากการลักลอบตัดไม การทําไรเลื่อนลอย การขยายพ้ืนท่ีทําการ
เกษตรกรรมและการขยายพื้นท่ีอยูอาศัย

* สถิติปริมาณพ้ืนท่ีปาไม ป พ.ศ. 2541
ภาคเหนือ 38.4 เปอรเซ็นต ภาคตะวันออก 20.4 เปอรเซ็นต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12.4 เปอรเซ็นต

ภาคตะวันตก 49.7 เปอรเซ็นต ภาคใต 17.2 เปอรเซ็นต ภาคกลาง 14.8 เปอรเซ็นต

ปาไมในประเทศไทย แบงได 2 ประเภทใหญๆ คือ ปาไมผลัดใบเมืองรอนและปาไมไมผลัดใบเมืองรอน
1. ปาไมผลัดใบเมืองรอน

1. ปาเบญจพรรณ ไมมีคา ไดแก ไมสัก ไมประดู ไมแดง ไมมะคา ไมไผ เปนปาไมท่ีมีมากท่ีสุดในไทย
2. ปาแดง ไมมีคา ไดแก ไมเต็ง ไมรัง ไมพลวง ไมเหียง ไมพะยอม
3. ไมชายหาด ไมมีคา ไดแก ไมกระทิง สนทะเล
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2. ปาไมไมผลัดใบเมืองรอน
1. ปาดงดิบ ปาดิบช้ืน ไมมีคา ไดแก ไมยาง ไมพะยุง ไมตะเคียน หวาย
2. ปาดิบเขา ไมมีคา ไดแก ไมกอ ไมยม ไมยาง ไมจําปปา
3. ปาสนเขา ไมมีคา ไดแก สน 2 ใบ สน 3 ใบ
4. ปาเลนน้ําเค็ม ไมมีคา ไดแก ไมโกงกาง ไมแสม
5. ปาพรุ ไมมีคา ไดแก อินทนิลน้ํา ไมลําพู

วิธีการอนุรักษปาไม
1. ประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติและเขตคุมครองพันธุสัตวปา
2. ปลูกปาเพ่ิมตามโครงการประชาอาสา จัดทําสวนปา หมูบานปาไม และโครงการปารักษนํ้า
3. ออกพระราชบัญญัติปดปา (ไมอนุญาตในการใหสัมปทานทําอุตสาหกรรมปาไม)
4. การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสําคัญๆ ของพระราชวงศ

ทรัพยากรสัตวปาในประเทศไทย
สัตวปาเปนท่ีชวยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันสัตวปายังทําหนาท่ีเปนสีสันใหกับปาไม แตใน

ปจจุบันปาไมมีพ้ืนท่ีลดลง ปริมาณของสัตวปาก็พลอยลดลงตามไปดวย นอกจากนี้ตัวการสําคัญท่ีทําใหสัตวปาลด
ปริมาณลงอยางมาก ก็คือ มนุษย มีการนําสัตวปามาเปนอาหาร เปนเครื่องประกอบยาสมุนไพร และยังมีการลา
สตัวเพ่ือเกมกฬีา เปนตน ดงัน้ันการอนรุกัษใหสตัวปามปีรมิาณเพ่ิมขึน้ และคงอยูคูกับโลกตลอดไป รฐับาลไดกําหนด
มาตรการสําคัญไว ดังน้ี

1. ออกพระราชบัญญัติกําหนดประเภทของสัตวปาบางชนิด เปนสัตวปาสงวน หามเลี้ยงสัตวและหามมีไว
ในครอบครองเด็ดขาด ไดแก นกเจาฟาหญิงสิรินธร นกแตวแรวทองดํา นกกระเรียน แมวลายหินออน พะยูน แรด
กระซู สมเสร็จ กูปรี ควายปา ละมั่ง สมัน เกงหมอ เลียงผา และกวางผา

2. ออกพระราชบัญญัติกําหนดประเภทของสัตวปาบางชนิดเปนสัตวคุมครองประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
โดยพิจารณาจากการลาเพ่ือเปนอาหารหรือเกมกีฬาหรือไม เปนตน

3. กําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีอยูเปนเขตคุมครองและรักษาพันธุสัตวปา เพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปาอยาง   
ปลอดภัย เปนตน

ลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและประชากรในประเทศไทย
นักเรียนควรดูในหัวขอตอไปนี้

1. แตละภาคประกอบดวยจังหวัดใดบาง
2. ทําเลท่ีตั้งของแตละภาค
3. ลักษณะภูมิประเทศ
4. ลักษณะภูมิอากาศ
5. ทรัพยากรธรรมชาติและประชากร
6. ปญหาและแนวทางแกไข
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บทบาทขององคกรที่สงเสริมคุณภาพของสิ่งแวดลอม และการแก
ปญหาสิ่งแวดลอม

สํา .หรับประเทศไทยหลังการประชุม Earth Summit และการประชุม “คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือ       
สิ่งแวดลอมท่ีย่ังยืน” ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ในป 2545 ไดมีการยกฐานะของ “สํานักงาน    
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ” เปน “กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม” และไดตั้ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือดูแลดานนี้โดยตรง

องคกรการประสานความรวมมือของประเทศไทยในเรื่องสิ่งแวดลอม
1. องคกรภาครัฐ ประเทศไทยมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมขึ้นมาดูแลงาน มีท่ีสําคัญ

4 ดาน คือ ดานนโยบายและแผนงาน ดานสิง่แวดลอม ดานการควบคมุมลพิษ และดานการประชาสมัพันธสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม

2. สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาเริ่มเปดสอนในวิชาการดานสิ่งแวดลอม สรางนักวิจัยและนักวิชา
การดานสิ่งแวดลอมขึ้นมา เชน คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ในมหาวิทยาลัยตางๆ เกิดชมรมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม คณะกรรมการอนุรักษธรรมชาติและสภาพแวดลอม 16 สถาบัน : คอทส.

3. หนวยงานธุรกจิ พ.ร.บ. สงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2535 เนนหลกัการวา ใครกอมลพิษ
จะตองรับผิดชอบในการจายเพ่ือแกไขฟนฟูสิ่งแวดลอม (Polluter Pay Principle : PPP) ซ่ึงมีมาตรการใหโรงงาน
อุตสาหกรรมตองมีการนําเทคโนโลยีบําบัดมลพิษมาใช เชน ระบบบําบัดน้ําเสีย เครื่องดักเขมาควันจากโรงงานมี
การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีมีกระบวนการคุมครองสิ่งแวดลอม คือ ISO 14000 ท่ีควบคุมตั้งแตท่ีมาของ
ทรัพยากร กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑหรืออื่นๆ ท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม การกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร
ปลอดสารพิษ การนําวัสดุท่ีใชแลวมาใชใหมในรูปแบบตางๆ การไมซ้ือบรรจุภัณฑท่ีทําจากโฟม เครื่องปรับอากาศที่
ใชสาร CFC ท่ีทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก

4. สื่อมวลชน  ทําหนาท่ีเผยแพรขอมูลขาวสาร  ความรู  และคานิยม  เก่ียวกับสิ่งแวดลอมแกประชาชน
วงกวาง เชน รายการสารคดีสิ่งแวดลอมและขาวทางโทรทัศน วิทยุ และนิตยสารสารคดี นิตยสารโลกสีเขียว
วารสารนิเวศวิทยา เปนตน

5. องคกรพัฒนาเอกชน ในยุคแรก คือ นิยมไพรสมาคม โดย นพ.บุญสง เลขะกุล ตอมาไดพัฒนาเปน
มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืช ตั้งมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มีการใหความรูตอสาธารณะ การใชศิลปะเพื่อ
สิ่งแวดลอม กลุมละคร กลุมทําคายเด็ก ดูนก กลุมเท่ียวปา เปนตน

6. ชุมชนทองถิ่น เชน  ขบวนการของประชาชนในการผลักดันใหยกเลิกสัมปทานไม  การคัดคานนโยบาย
และโครงการพฒันาทีส่งผลกระทบตอฐานทรพัยากรในชนบท เชน การสรางเขือ่น การตอตานโรงงานอตุสาหกรรม
ปลอยน้ําเสีย โครงการปลูกสวนยูคาลิปตัส การคัดคานโรงไฟฟาแมเมาะ
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องคกรการประสานความรวมมือระหวางประเทศและบทบาทในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม
หนวยงานและองคการชํานัญพิเศษขององคการสหประชาชาต ิ ท่ีมบีทบาทในการสงเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอม

ไดแก
1. โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาต ิ (United Nations Environment Programme : UNEP)  

ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการประสานงาน และเรงรัดใหมีการพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยความรวมมือกับองคการอ่ืนๆ
ของสหประชาชาติและองคการระหวางรัฐบาล สํานักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟกของ UNEP

2. โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) มี
จุดประสงคหลัก คือ พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยขจัดความยากจน จัดการและปฏิรูปทางเศรษฐกิจ และจัดการกับ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

3. โครงการอาหารแหงโลก (World Food Programme : WFP) ชวยเหลือดานอาหารที่ใหญท่ีสุดในโลก
วัตถุประสงค คือ ชวยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนา ขจัดความยากจน และความหิวโหย

4. กองทุนสหประชาชาติเพื่อประชากร (United Nations Population Fund : UNEPA) วัตถุประสงค
คือ เพ่ือชวยเหลอืประเทศทีกํ่าลงัพัฒนาดานการวางแผนประชากรและเพือ่บรหิารทรพัยากรท่ีตองใชใหความรวมมือ
ทางดานวิชาการเก่ียวกับประชากรศาสตร

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการอนรัุกษดิน ประชาชนและรฐัอาจทําไดหลายรปูแบบ เชน เกษตรกร

ตองรูวธีิทําการเกษตรกรรมใหถูกหลกัวธีิ ปองกนัการชะลางพังทลาย ไมทําไรเลือ่นลอย ผูท่ีประกอบการอตุสาหกรรม
ไมปลอยสารเคมี เศษโลหะหรือสารกัมมันตรังสี กากสารพิษในดิน รวมใจ “รณรงคปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษ
ดินและน้ําตามแนวพระราชดําริ”

2. การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษปา เชน สนับสนุนการจัดการและอนุรักษปาไม ใชวัสดุอื่น
ทดแทนไม นําไมท่ีไมคอยนิยมใช ไมปลูกพืชในบริเวณท่ีมีความลาดชัน ปฏิบัติตามหลักการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
รวมมือกันแกปญหาไฟปา สรางแนวกันไฟ ไมรับซ้ือของปา

3. การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษน้ํา ประชาชนท่ัวไปก็มีบทบาทในการแกปญหามากเชนกัน
เชน ไมท้ิงขยะ สิง่สกปรก หรอื ขบัถายลงสูแหลงนํ้า เลอืกใชผงซักฟอกท่ีไมมสีารพิษ ชนิดท่ีไมมสีวนผสมของฟอสเฟต

4. การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาสารพษิตกคางในผลติผลทางการเกษตร เชน เลอืกทํา
การเกษตรแบบยั่งยืน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย และเกษตรแบบผสมผสาน ใชสารพิษทางการเกษตร
เฉพาะที่จําเปน ใชสารสกัดจากพืชแทนสารเคมี 

5. การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย       ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยเปน
ปญหาท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยตรง ไมสามารถทํางาน
โดยลําพังได ดังน้ันควรเริ่มจากตนเองจะสามารถขยายไปสูในวงกวางท้ังในระดับประเทศและระดับโลกได วิธีการท่ี
เราสามารถเริ่มจากตัวเองได เชน นําสิ่งของท่ีใชแลวกลับมาใชประโยชนใหคุมคา ใชผลิตภัณฑชนิดเติมนอกจากจะ
ประหยดัแลวยังเปนการลดบรรจุภัณฑหบีหอในสวนท่ีเปนขยะมลูฝอย หลกีเลีย่งการใชโฟม พลาสตกิ แยกประเภท
ขยะมูลฝอยภายในบานเพ่ือสะดวกแกผูเก็บ แปรสภาพขยะมูลฝอยใหเปนปุย ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตราย
ในบาน โดยการรักษาความสะอาด จัดสิ่งของใหเปนระเบียบจะเปนหนทางในการลดการใชสารเคมีได เก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยภายในบานใหเรียบรอย
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การแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น จําเปนท่ีจะตองพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะ ดังน้ี
1. มีความตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน
2. มีจิตสํานึกและความพรอมในการมีสวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง

อนุสัญญาและเครื่องหมายที่มีบทบาทตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ฉลากเขียว เปนเครื่องหมายทางการตลาดที่ใชสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม เริ่มครั้งแรกท่ีเยอรมันนี

พ.ศ. 2520 และไทย พ.ศ. 2536
2. อนสุญัญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซ่ึงชนิดสตัวปาและพืชท่ีใกลจะสญูพันธุ (CITES-อนสุญัญาไซเตส)
3. อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทีออล

- อนสุญัญาเวยีนนา ปองกนั คุมครอง มนุษยและสิง่แวดลอมจากการท่ีโอโซนในบรรยากาศถกูทําลาย
- พิธีสารมอนทีออล วาดวยการเลิกใชสารทําลายช้ันโอโซน

4. อนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ความวิตกท่ีนานาชาติมี
ตอปญหาโลกรอน

5. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ความวิตกกังวลของประชาคมโลกตอการสูญเสียชนิด
พันธุและระบบนิเวศของโลก

6. อนสุญัญาวาดวยการควบคมุการเคลือ่นยายและการกาํจัดของเสยีอนัตรายขามแดนหรอือนสุญัญาบาเซิล

หลักการสําคัญในการแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
1. หลักการใชประโยชนใหคุมคา
2. หลักการใชอยางประหยัดใหมากท่ีสุด
3. หลักการใชอยางปลอดภัยใหมากท่ีสุด
4. หลักการแปรสภาพมาใชใหม
5. หลักการสรางประโยชนขึ้นมาใหม
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แบบทดสอบ

จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1. ในชวง 10 ป ท่ีผานมาจะพบวา ประเทศของเราประสบกับปญหาอุทกภัยและภัยแลงอยางรุนแรงมาตลอด

ในการแกไขปญหานี้ระยะยาวควรใชเครื่องมือใดตอไปนี้
1) แผนท่ีกายภาพประเทศไทย
2) ภาพถายดาวเทียมเก่ียวกับประเทศไทย
3) GPS ของประเทศไทย
4) GIS ของประเทศไทย

2. แผนท่ีท่ีนักเดินเรือทะเลและนักบินนิยมใช เพราะจะใหความถูกตองในดานทิศทาง ใชเสนโครงแผนที่แบบใด
1) เสนโครงแผนที่แบบเมอรเคเตอร
2) เสนโครงแผนที่แบบโนโมนิก
3) เสนโครงแผนที่แบบแลมเบอรต
4) เสนโครงแผนที่แบบกอลล

3. แผนท่ีใดตอไปนี้จัดเปนแผนท่ีกายภาพ (Physical Map)
1) แผนท่ีแบงเขตจังหวัดของประเทศไทย
2) แผนท่ีเสนทางหลวงแผนดินของประเทศไทย
3) แผนท่ีแบงเขตภูมิอากาศของประเทศไทย
4) แผนท่ีท่ีตั้งปราสาทหินในประเทศไทย

4. เสนละติจูดและลองจิจูดในแผนท่ี 2 เสนนี้ใชคูกันจะบอกพิกัดภูมิศาสตร แตถาเสนละติจูดเพียงเสนเดียว จะ
บอกใหผูอานแผนท่ีทราบเรื่องใด
1) ทราบเวลา
2) ทราบความสูง
3) ทราบภูมิประเทศ
4) ทราบเขตภูมิอากาศ

5. แผนท่ีฉบับหนึ่งใชมาตราสวน 1 : 1000000 ถาจังหวัดสิงหบุรีกับจังหวัดสระบุรีในแผนท่ีน้ันหางกัน 8 ซม. 
อยากทราบวา ระยะทางจริงของจังหวัดท้ังสองหางกันเทาใด
1) 0.8 กม. 2) 8 กม.
3) 80 กม. 4) 800 กม.

6. การแขงขันฟุตบอลลีกสท่ีอังกฤษแขงขันเวลา 15.00 น. มีการถายทอดสดมายังประเทศไทย นักเรียนควร
เปดดูเวลาใด
1) 08.00 น. 2) 09.00 น.
3) 20.00 น. 4) 22.00 น.
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7. ประเทศใดตอไปนี้จะมีการฉลองเทศกาลคริสตมาสในชวงฤดูรอน
1) เยอรมัน - สหรัฐอเมริกา
2) ออสเตรเลีย - อารเจนตินา
3) เม็กซิโก - เกาหลี

 4) ญ่ีปุน - ฝรั่งเศส
8. หากผูโดยสารเครื่องบินเดินทางขามเสนเขตวันสากลโดยเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปซานฟรานซิสโก จะ

ตองเปลี่ยนแปลงเวลาอยางไร
1) เพ่ิมเวลาอีก 1 วัน
2) ลดเวลาลงอีก 1 วัน
3) เพ่ิมเวลาอีก 48 ช่ัวโมง
4) ลดเวลาลงอีก 48 ช่ัวโมง

9. ในปจจุบันการบอกตําแหนงบนโลกและการกําหนดทิศทางการเดินทางบนโลกทั้งทางน้ํา ทางบกและทาง
อากาศ เราใชเครื่องมือใดตอไปนี้
1) GIS
2) GPS
3) ภาพถายทางอากาศ
4) ภาพถายจากดาวเทียม

10. ถาเมื่อวานน้ําขึ้นเต็มท่ีเวลา 12.00 นาฬิกา วันนี้นํ้าจะขึ้นเต็มท่ีเวลาเทาใด
1) 12.10 นาฬิกา
2) 12.50 นาฬิกา
3) 11.10 นาฬิกา
4) 11.50 นาฬิกา

11. ในวันท่ีมีปรากฏการณสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา จะสงผลใหระดับน้ําในแมนํ้า คลอง ทะเล และมหาสมุทร
เปนอยางไร
1) นํ้าเกิด
2) นํ้าตาย
3) นํ้ามาก
4) นํ้านอย

12. เวลากลางวัน-กลางคืนท่ัวโลกยาว 12 ช่ัวโมงเทากัน อยูในชวงวันท่ีใดตอไปนี้
1) 21 มี.ค.,  21 มิ.ย.
2) 21 มิ.ย.,  22 ธ.ค.
3) 21 มี.ค.,  22 ก.ย.
4) 22 ก.ย.,  22 ธ.ค.
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13. ถาสมชายโทรศัพทไปหาเพ่ือนท่ีนิวยอรค (ลองจิจูด 75 องศาตะวันตก) เวลา 07.00 นาฬิกา วันอาทิตย       
อยากทราบวา เพ่ือนของสมชายรับโทรศัพทเวลาและวันใด
1) เวลา 12.00 นาฬิกา วันจันทร
2) เวลา 19.00 นาฬิกา วันจันทร
3) เวลา 19.00 นาฬิกา วันเสาร
4) เวลา 12.00 นาฬิกา วันเสาร

14. ประเทศไทยตั้งอยูบนแผนเปลือกโลกใด
1) แผนยูเรเซีย
2) แผนออสเตรเลีย
3) แผนอินเดีย
4) แผนแปซิฟก

15. เสนโครงแผนที่แบบใดท่ีมีประโยชนในการทําแผนท่ีแสดงเสนทางการบิน เพราะจะสามารถกําหนดเสนทาง
บินท่ีสั้นท่ีสุดได
1) เสนโครงแผนที่แบบเมอรเคเตอร
2) เสนโครงแผนที่แบบโนโมนิก
3) เสนโครงแผนที่แบบแลมเบอรต
4) เสนโครงแผนที่แบบกอลล

16. แผนท่ีประเทศไทยและแผนที่ทวีปเอเชียนั้นควรเปนแผนท่ีท่ีมีมาตราสวนประเภทใด
1) แผนท่ีมาตราสวนเล็ก
2) แผนท่ีมาตราสวนปานกลาง
3) แผนท่ีมาตราสวนใหญ
4) แผนท่ีมาตราสวนใหญพิเศษ

17. หินในขอใดตอไปนี้จัดเปนหินแปรทั้งหมด
1) หินชิสต หินออบซิเดียน หินทราย
2) หินออน หินชนวน หินไนส
3) หินกรวดมน หินดินดาน หินปูน
4) หินพัมมิช หินบะซอลต หินแกบโบร

18. เปลือกโลกประกอบดวยธาตุใดมากที่สุด
1) ออกซิเจน ซิลิคอน
2) อะลูมิเนียม เหล็ก
3) แมกนีเซียม โซเดียม
4) แคลเซียม โพแทสเซียม
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19. “วงกลมไฟ” (Ring of Fire) เปนฉายาของมหาสมุทรใด
1) แอตแลนติก
2) อารคติก
3) อินเดีย
4) แปซิฟก

20. ขอใดเปนผลจากการกระทําของภูเขาไฟท่ีแตกตางจากแผนดินไหว
1) ทําใหเกิดภูมิประเทศที่แปลกและสวยงาม
2) ทําใหเกิดพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตรกรรม
3) ทํา.ใหเกิดแหลงแรท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจ
4) ทําใหเกิดความเสียหายทั้งทรัพยสินและชีวิต

21. เทือกเขาตางๆ ของไทยขอใดจัดเปนภูเขาท่ีเกิดจากรอยคดโคง (Fold Mt.) ท้ังหมด
1) เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาสันกําแพง
2) เทือกเขาผีปนน้ํา เทือกเขาเพชรบูรณ
3) เทือกเขานครศรีธรรมราช เทือกเขาภูพาน
4) เทือกเขาหลวงพระบาง เทือกเขาภูเก็ต

22. ภูมิประเทศใดตอไปนี้เกิดจากการกระทําของฝนและลมเปนสําคัญ
1) ถํ้าลอด จ.พังงา  ถํ้าเขาบิน จ.ราชบุรี
2) แพะเมืองผี จ.แพร  หอนางอุษา จ.อุดรธานี
3) กวานพะเยา จ.พะเยา  เขาตะป ูจ.พังงา
4) นํ้าตกเอราวณั จ.กาญจนบุร ี ออบหลวง จ.เชียงใหม

23. ภูมิประเทศใดตอไปนี้มักจะเกิดในบริเวณท่ีแมนํ้าไหลเช่ียว
1) ท่ีราบน้าํทวมถึง
2) ทะเลสาบรปูแอก
3) ท่ีราบรปูพัด
4) ท่ีราบดนิดอนสามเหลี่ยม

24. ภูมิประเทศใดตอไปนี้เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก
1) เขตท่ีราบภาคกลางของไทย
2) ชายฝงทะเลอันดามันของภาคใต
3) เทือกเขาสูงในภาคตะวันตก
4) ท่ีราบสูงโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25. บริเวณลุมแมนํ้าใดตอไปนี้มีประชากรอาศัยอยูมากท่ีสุด
1) ปง-นาน
2) มูล-ชี
3) แควนอย-แควใหญ
4) ตาป-คีรีรัฐ



สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (64) _______________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

26. ภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใตมีโครงสรางทางธรณีคลายกัน จะพบแรธาตุใดตอไปนี้
1) ถานหิน เหล็ก เกลือหิน
2) ทังสเตน ทรายแกว โพแทซ
3) ดีบุก แทนทาลัม วุลแฟรม
4) รัตนชาติ หินน้ํามัน ทองคํา

27. ดนิท่ีเหมาะแกการเพาะปลกูจะตองมอีนนิทรยีวตัถุ อนิทรยีวตัถุ นํ้าและอากาศ เปนสวนประกอบอยากทราบวา
สวนประกอบใดที่ควรมีปริมาณรอยละ 25 เทากัน
1) อนนิทรยีวตัถุ นํ้า
2) นํ้า อากาศ
3) อนิทรยีวตัถุ อากาศ
4) อนนิทรยีวตัถุ อนิทรยีวตัถุ

28. ความลาดเอยีงของพ้ืนท่ีทําใหดนิเกดิการพังทลาย ลาํดบัของวธีิการอนรุกัษดนิจากความลาดเอยีงนอยไปหามาก
ควรเปนอยางไร
1) การปลูกพืชสลับแถว การปลูกพืชตามแนวระดับ การปลูกพืชแบบขั้นบันได
2) การปลูกพืชสลับแถว การปลูกพืชแบบขั้นบันได การปลูกพืชตามแนวระดับ
3) การปลูกพืชตามแนวระดับ การปลูกพืชแบบขั้นบันได การปลูกพืชสลับแถว
4) การปลูกพืชแบบขั้นบันได การปลูกพืชตามแนวระดับ การปลูกพืชสลับแถว

29. แหลงอารยธรรมโบราณแหลงใดตอไปนี้มีทําเลท่ีตั้งแตกตางจากแหลงอื่น
1) อารยธรรมจีน
2) อารยธรรมอียิปต
3) อารยธรรมอินเดีย
4) อารยธรรมกรีก

30. เพราะเหตุใดพายุหมุนจึงมีช่ือเรียกตางกันวา พายุดีเปรสชัน พายุโซนรอน และพายุไตฝุน
1) มีความกดอากาศที่จุดศูนยกลางตางกัน
2) มีลมพัดเขา-ออกในทิศทางตางกัน
3) สถานท่ีเกิดของพายุตางกัน
4) ความเร็วลมท่ีจุดศูนยกลางตางกัน

31.
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จากรูปภาพ แสดงความสูงของภูเขาดวยเสนช้ันความสูง (Contour Line) อยากทราบวาถาจะเดินขึ้นภูเขา
ลูกน้ีไปสูยอดเขา ควรขึ้นดานใดถึงจะสะดวกที่สุด
1) ดาน A 2) ดาน B
3) ดาน C 4) ดาน D
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32. ในชวงเดือนใดตอไปนี้จัดเปนชวงฤดูทองเท่ียวต่ําของจังหวัดชายฝงทะเลอันดามัน
1) มกราคม-กุมภาพันธ
2) มีนาคม-เมษายน
3) กรกฎาคม-สิงหาคม 
4) พฤศจิกายน-ธันวาคม

33. เพราะเหตุใดบนเทือกเขาสูงในภาคเหนือของไทยเกษตรกรชาวไทยภูเขาจึงไดรับการสงเสริมใหปลูกพืช     
เมืองหนาวแทนการปลูกฝน
1) ภูมิประเทศคลายเมืองหนาว
2) ลักษณะอากาศคลายเมืองหนาว
3) ลักษณะดินคลายเมืองหนาว
4) พืชเมืองหนาวราคาสูงกวาพืชเมืองรอน

34. ขอใดคือสาเหตุหลักของน้ําเสียในลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง
1) นํ้าท้ิงจากชุมชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2) นํ้าจากพืชผลเกษตรท่ีมีสวนผสมของสารเคมีสูง
3) การขาดออกซิเจนท่ีจุลินทรียใชในการยอยสลายอินทรีย
4) นํ้าเสียท่ีระบายจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีอยูหนาแนน

35. ขอใดกลาวผิดจากความเปนจริง
1) ภาวะเรือนกระจกเกิดจากในบรรยากาศมีแกสคารบอนไดออกไซดมาก
2) วันใดอากาศมีความช้ืนสัมพัทธต่ําแสดงวาวันนั้นมีโอกาสฝนตกมาก
3) ฝนท่ีตกสวนใหญในประเทศไทยเปนฝนท่ีเกิดจากรองมรสุม
4) พายุฟาคะนองเกิดขึ้นในวันท่ีมีอากาศรอนจัดและมักจะมีลูกเห็บตก

36. การปลูกหญาแฝกตามโครงการในพระราชดําริเปนการอนุรักษดินนั้น เพ่ือวัตถุประสงคใด
1) การบํารุงดินใหเกิดปุยชีวภาพในดินมากขึ้น
2) การรักษาระดับความเปนกรด-ดางในดิน
3) การทําใหเกิดธาตุอาหารในดินเพ่ิมมากขึ้น
4) การปองกันการกัดเซาะหนาดินพังทลาย

37. การทํานาเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลางตอนลางจะไดเกลือตางกันอยางไร
1) ไดเกลือท่ีมีไอโอดีนกับไมมีไอโอดีน
2) ไดเกลือท่ีมีสีแตกตางกัน
3) ไดเกลือท่ีมีรสเค็มมากนอยตางกัน
4) ไดเกลือท่ีนําไปใชบริโภคตางกัน
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38. สิ่งมีชีวิตในทะเลสวนใหญจะอยูในเขตไหลทวีป ซ่ึงมีความลึกสุดไมเกินเทาใด
1) 100 เมตร 2) 125 เมตร
3) 150 เมตร 4) 200 เมตร

39. สิ่งมีชีวิตในทะเลใดตอไปนี้ จัดอยูในกลุมท่ีเรียกวา เนคตอน (Neckton)
1) หอย 2) ปลา
3) ฟองนํ้า 4) ปะการัง

40. กระแสน้ําในทะเลและมหาสมุทรในขอใดแตกตางจากขออื่นๆ
1) กระแสน้ํากัลฟสตรีม,  อลาสกา 2) กระแสน้ํากุโรชิโว,  นอรเวย
3) กระแสน้ําฮัมโบลด,  แคลิฟอรเนีย 4) กระแสน้ําโมซัมบิค,  บราซิล

41. ชายฝงทะเลของไทยมีลักษณะตรงกับขอใด
1) ชายฝงอาวไทยและชายฝงอันดามัน จัดเปนชายฝงยกตัว
2) ชายฝงอาวไทย และชายฝงอันดามัน จัดเปนชายฝงทรุดตัว
3) ชายฝงอาวไทยเปนชายฝงยกตัว ชายฝงอันดามันเปนชายฝงทรุดตัว
4) ชายฝงอาวไทยเปนชายฝงทรุดตัว ชายฝงอันดามันเปนชายฝงยกตัว

42. ขอใดไมใชปญหาทรัพยากรดินในไทย
1) ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา จึงมีผลผลิตตอไรต่ํา
2) รูปแบบการเกษตรไมสัมพันธกับลักษณะภูมิประเทศ
3) การถางปาทําใหพ้ืนท่ีปาไมลดลงเกิดการพังทลายของดิน
4) การปลูกปาทดแทนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน

43. ขอใดไมใชวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) การอนุรักษทรัพยากรอยูในสภาพดี
2) การปองกันมลพิษไมใหเพ่ิมขึ้น
3) การแกไขมลพิษท่ีเกิดขึน้แลวใหหมดไป
4) การจัดหาสิง่ทดแทนเพ่ือใชแทนทรพัยากรนัน้นานขึ้น

44. ขอใดตอไปนี้ไมเปนวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยตรง
1) นําสิง่ตางๆ ท่ีใชแลวกลบัมาใชใหม
2) ใหการศึกษาเผยแพรและประชาสมัพันธการอนุรักษ
3) นําสิ่งท่ีมีอยูแลวมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
4) นําวัสดุอื่นหรือสิ่งอื่นมาใชแทนทรัพยากรบางอยาง

45. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยกลไกใดเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาสิ่งอื่นๆ
1) การพัฒนาการศึกษาสติปญญาทักษะ
2) โครงสรางและจํานวนประชากร
3) การพัฒนาศักยภาพดานจิตใจ
4) การพัฒนาดานสุขภาพอนามัย
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46. ปาไมสวนใหญของไทยเปนปาไมชนิดใด
1) ปาแดง 2) ปาเบญจพรรณ
3) ปาเลนน้ําเค็ม 4) ปาดิบช้ืน

47. ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง
1) การนําขวดนํ้าอัดลมท่ีใชแลวไปทําความสะอาดแลวใชบรรจุนํ้าอัดลมใหมเรียกวา การ Reuse
2) มลพิษทางเสียงของอากาศยานบริเวณรอบๆ สนามบินสุวรรณภูมิ เพราะดังต่ํากวา 85 เดซิเบล
3) พิธีสารเกียวโต สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุน ไดรวมลงนามแลว
4) ในปจจุบันประเทศไทยอนุญาตใหปลูกพืช GMO ไดเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

48. อนุสัญญาใดตอไปนี้เก่ียวกับการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดน
1) อนุสัญญาไซเตส 2) อนุสัญญาบาเซิล
3) อนุสัญญาเวียนนา 4) อนุสัญญาวอชิงตัน

49. โครงการจัดการพ้ืนท่ีปาตะวันตกเชิงนิเวศเปนโครงการพ้ืนท่ีปาท่ีกรมปาไมจะอนุรักษใหเปนปาอนุรักษ อยูใน
พ้ืนท่ีจังหวัดตอไปนี้ ยกเวนจังหวัดในขอใด
1) อุทัยธานี  สุพรรณบุรี 2) นครสวรรค  กําแพงเพชร
3) กาญจนบุรี  ตาก 4) ราชบุรี  เพชรบุรี

50. ขอใดเปนลักษณะและความสําคัญของปาชายเลนท่ีมีตอเศรษฐกิจ
1) เปนปาไมผลัดใบและเปนแหลงอาศัยของสัตวนํ้าหลายประเภท
2) เปนปาไมผลัดใบและมีไมคุณภาพดีเปนท่ีตองการของตลาด
3) เปนปาไมไมผลัดใบและเปนประโยชนตอการขยายพันธุของสัตวนํ้า
4) เปนปาไมไมผลัดใบและเหมาะสําหรับเปนแหลงนันทนาการ

เฉลย

1. 4) 2. 1) 3. 3) 4. 4) 5. 3) 6. 4) 7. 2) 8. 2) 9. 2) 10. 2)
11. 1) 12. 1) 13. 3) 14. 1) 15. 2) 16. 1) 17. 1) 18. 4) 19. 4) 20. 2)
21. 4) 22. 2) 23. 3) 24. 4) 25. 2) 26. 3) 27. 2) 28. 2) 29. 4) 30. 4)
31. 2) 32. 3) 33. 2) 34. 2) 35. 2) 36. 4) 37. 1) 38. 4) 39. 2) 40. 3)
41. 3) 42. 4) 43. 3) 44. 2) 45. 2) 46. 2) 47. 1) 48. 2) 49. 4) 50. 3)
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สาระที่ 1 :  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา - ความหมาย, มูลเหตุ, ประเภท, ความสําคัญ, องคประกอบ
พระพุทธศาสนา - หลักธรรม, เจาะหลักธรรมที่สําคัญ, วันสําคัญทางศาสนา
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู - ประเด็นสําคัญ, หลักธรรม, คัมภีร, พิธีกรรม, นิกาย
ศาสนาคริสต - ประเด็นสําคัญ, หลักธรรม, นิกาย, พิธีกรรม (ศีล)
ศาสนาอิสลาม - ประเด็นสําคัญ, หลักศรัทธา 6, หลักปฏิบัติ 5, นิกาย
ความสอดคลองของ 4 ศาสนา - อุดมคติสูงสุดของชีวิต, หลักคําสอนที่สอดคลองกัน

สาระที่ 2 :  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม

สังคมวิทยา

มนุษยและสังคม, วัฒนธรรม, โครงสรางทางสังคม, สถาบันทางสังคม,
การจัดระเบียบทางสังคม, สถานภาพและบทบาท, การขัดเกลาทาง
สังคม, คานิยม, สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย, การเปลี่ยนแปลงและ
แนวโนมของสังคมไทย, ปญหาสังคม

รัฐศาสตร รัฐ, หลักการใชอํานาจปกครอง, ประชาธิปไตย, เผด็จการ, ระบบ
รัฐบาล, ระบบการเมืองและเศรษฐกิจ, พระมหากษัตริย

กฎหมาย ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย, กฎหมายแพง, กฎหมายอาญา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับ พ.ศ. 2550

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 กับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2540, ทบทวนประเด็น
สําคัญในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550

ความสัมพันธระหวางประเทศ ตัวแสดงระหวางประเทศ, ความรวมมือระหวางประเทศ, ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค
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ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
ความหมายของศาสนา

- ศาสนา คือ ความเช่ือท่ีเปนแนวทางปฏิบัติใหมนุษยรอดพนจากความทุกขและพบสุขนิรันดร
- มีคําสอนวาดวยศีลธรรม เชน หลักความดี หลักความรักความเมตตา
- มีคําสอนวาดวยจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตของแตละศาสนา
1. ศาสนาพราหมณ-ฮินดู โมกษะ
2. ศาสนาพุทธ นิพพาน
3. ศาสนาคริสต อาณาจักรพระเจา
4. ศาสนาอิสลาม พระอัลเลาะห

มูลเหตุที่เกิดศาสนา
1. เกิดจากอวิชชา (ความไมรู)
2. เกิดจากความกลัว
3. เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธา
4. เกิดจากปญญา ตองการรูแจงเห็นจริง

ประเภทของศาสนา
1. จัดประเภทตามภูมิศาสตร

1.1 ศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันตก - ยูดาย (ยิว) โซโรอัสเตอร คริสต อิสลาม
1.2 ศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันออก - ชินโต เตา ขงจ๊ือ
1.3 ศาสนาที่เกิดในเอเชียใต - พราหมณ-ฮินดู เชน (นิครนถ) พุทธ ซิกข

2. จัดประเภทตามหลักธรรมที่เก่ียวกับพระเจา
2.1 เทวนิยม (Theism) เช่ือในความมีอยูของพระเจา ไดแก ศาสนายูดาย คริสต อิสลาม
2.2 อเทวนิยม (Atheism) ไมเช่ือวาพระเจาสรางโลก ไดแก ศาสนาพุทธ เชน

ความสําคัญของศาสนา
1. เปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย
2. เปนบรรทัดฐานของสังคม
3. เปนกลไกควบคุมสังคม
4. เปนบอเกิดของศีลธรรม จริยธรรม ศิลปะวัฒนธรรม และอารยธรรม
5. เปนท่ีพ่ึงขั้นสุดทายเพ่ือความหลุดพนจากทุกขของมนุษย
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องคประกอบของศาสนา
1. หลักธรรมคําสอน (คัมภีร)
2. ศาสดา
3. นักบวช
4. พิธีกรรม
5. อื่นๆ เชน ศาสนสถาน ศาสนิกชน

ทาทาย  ทานาย :  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา
1. มูลเหตุสําคัญท่ีสุดของการเกิดศาสนา คือ (อวิชชา/ ความกลัว)
2. ลัทธิตางจากศาสนาตรงท่ีวาลัทธิ (ไมมีลักษณะศักดิ์สิทธ์ิ/ ไมมีพิธีกรรม)
3. ศาสนายูดาย คริสต อิสลามเปนศาสนาประเภท (เอกเทวนิยม/ พหุเทวนิยม)
4. ศาสนาที่ไมมีศาสดา คือ (ศาสนาฮินดู-ศาสนาชินโต/ ศาสนายูดาย-ศาสนาสิกข)
5. ศาสนาที่ไมมีนักบวชคือ (ศาสนาอิสลาม-ศาสนาขงจ๊ือ/ ศาสนาเชน-ศาสนาโซโรอัสเตอร)

ดูเฉลยทายบทนะจะ

พระพุทธศาสนา
หลักธรรม
ทุกข
(ธรรมท่ีควรรู :  เบญจขันธ)

-  นาม-รูป
-  โลกธรรม 8
-  จิต เจตสิก

สมุทัย
(ธรรมท่ีควรละ :  หลักกรรม)

-  นิยาม 5 -  วิตก 3
-  กรรม 12 -  มิจฉาวณิชชา 5
-  อุปทาน 4 -  นิวรณ 5
-  ปฏิจจสมุปบาท

นิโรธ
(ธรรมท่ีควรบรรลุ :  นิพพาน)

-  ภาวนา 4
-  วิมุตติ 5

มรรค
(ธรรมท่ีควรเจริญ)

-  พระสัทธรรม 3 -  พละ 5
-  ปาปณิกธรรม 3 -  อุบาสกธรรม 5
-  อธิปไตย 3 -  โภคอาทิยะ 5
-  ปญญาวุฒิธรรม 4 -  อริยวัฑฒิ 5
-  ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4
-  อปริหานิยธรรม 7
-  สัปปุริสธรรม 7
-  วิปสสนาญาณ 9
-  ทศพิธราชธรรม 10
-  มงคล 38
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เจาะหลักธรรมที่สําคัญ
1. เบญจขันธ (องคประกอบของชีวิต)

- ประกอบดวยรูปขันธ (รางกาย) และนามขันธ (จิต)
• เวทนา - ความรูสึก

เจตสิก (อาการของจิต) • สัญญา - กําหนดไดจําได
• สังขาร - สภาพที่ปรุงแตงจิตใหคิด (คิดดี-ช่ัว-เปนกลาง)

จิต   ← • วิญญาณ - การรับรูผานอายตนะ 6 (ประสาทสัมผัสท้ังหก)
2. โลกธรรม 8 (ธรรมที่มีประจําโลก)

1. อิฏฐารมณ (สวนท่ีเราพอใจชอบใจ) เชน ลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สุข
2. อนิฏฐารมณ (สวนท่ีเราไมพอใจไมชอบใจ) เชน เสื่อมลาภ-เสื่อมยศ-นินทา-ทุกข

3. หลักกรรม
1. กุศลกรรม - กรรมดี
2. อกุศลกรรม - กรรมช่ัว
3. อัพยากตกรรม - กรรมท่ีไมเก่ียวกับความดีช่ัว

4. นิยาม 5 (กฎธรรมชาติแหงเหตุผล)
1. อุตุนิยาม - วาดวยสิ่งแวดลอม
2. พีชนิยาม - วาดวยการสืบพันธุ
3. จิตตนิยาม - วาดวยการทํางานของจิต
4. กรรมนิยาม - วาดวยพฤติกรรมของมนุษย
5. ธรรมนิยาม - วาดวยความสัมพันธท่ีเปนเหตุเปนผลตอกัน

5. ปฏิจจสมุปบาท
คือ การท่ีสิ่งท้ังหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้น (ไมมีสิ่งใดท่ีเกิดมีขึ้นไดแบบลอยๆ) เปนกฎแหงเหตุผล
โดยมีองคประกอบ 12 ประการที่เปนเหตุปจจัยตอกันหรือเรียกวา “กฎอิทัปปจจยตา”

6. วิตก 3
1. เนกขัมมวิตก - คิดออกจากกาม-โลภะ-ราคะ
2. อพยาบาทวิตก - คิดออกจากความเคียดแคนชิงชัง
3. อวิหิงสาวิตก - คิดออกจากการเบียดเบียนผูอื่น

7. นิวรณ 5 (สิ่งกีดขวางจิตมิใหบรรลุความดี)
1. กามฉันทะ - อยากในกาม
2. พยาบาท - คิดราย เคืองแคน
3. ถีนมิทธะ - หดหู เซ่ืองซึม งวงเหงาหาวนอน
4. อุทธัจจกุกกุจจะ - ฟุงซาน รําคาญใจ
5. วิจิกิจฉา - ลังเลสงสัย
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8. มิจฉาวณิชชา 5 (การคาขายที่ผิดหลักศีลธรรม)
1. สัตถวณิชชา - คาอาวุธ
2. สัตตวณิชชา - คามนุษย
3. มังสวณิชชา - คาเนื้อสัตว
4. มัชชวณิชชา - คาของมึนเมา
5. วิสวณิชชา - คายาพิษ

9. ภาวนา 4 (การพัฒนาฝกฝนตนแบบสมดุลทั้ง 4 ดาน)
1. กายภาวนา - พัฒนากาย
2. สีลภาวนา - พัฒนาความประพฤติ
3. จิตตภาวนา - พัฒนาจิต
4. ปญญาภาวนา - พัฒนาปญญา

10. วิมุตติ 5 (การหลุดพน ภาวะที่ไมมีกิเลสและทุกข)
1. หลุดพนดวยการใชฌานขมกิเลส (สมถะ) 2. หลุดพนดวยธรรมที่ตรงกันขาม (วิปสสนา)
3. หลุดพนอยางเด็ดขาด (มรรค) 4. หลุดพนอยางสงบราบคาบ (ผล)
5. หลุดพนจนเกิดภาวะปลอดโปรง (นิพพาน)

11.พระสัทธรรม 3 (ธรรมของคนดี)
1. ปริยัติ - ศึกษาเลาเรียน (พระไตรปฎก)
2. ปฏิบัติ - ลงมือปฏิบัติ (ไตรสิกขา)
3. ปฏิเวธ - ผลจากการปฏิบัติ (มรรค ผล นิพพาน)

12.ปญญาวุฒิธรรม 4 (ธรรมที่นําไปสูความเจริญแหงปญญา)
1. สัปปุริสสังเสวะ - คบหาคนดี
2. สัทธัมมัสสวนะ - ใสใจศึกษาหาความรูท่ีดี
3. โยนิโสมนสิการ - ศึกษาหาเหตุผลโดยถูกวิธี (คิดโดยแยบคาย)
4. ธัมมานุธัมมาปฏิบัติ - ปฏิบัติธรรมใหถูกตอง

13.พละ 5 (ธรรมที่เปนกําลังพัฒนาตนใหกาวหนาไปสูความสําเร็จ)
1. สัทธา - ความเช่ือท่ีมีเหตุผล
2. วิริยะ - ความเพียรในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม
3. สติ - ความระลึกได ไมประมาทไมเผลอ
4. สมาธิ - ความตั้งมั่นแหงจิต
5. ปญญา - ความรอบรู

14.ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4 (ธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน)
1. อุฏฐานสัมปทา - ขยันหมั่นเพียร
2. อารักขสัมปทา - รักษาทรัพยและประหยัด
3. กัลยาณมิตตตา - คบเพ่ือนดี
4. สมชีวิตา - มีความเปนอยูเหมาะสม
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15.ปาปณิกธรรม 3 (ธรรมของพอคาหรือผูประกอบการ)
1. จักขุมา - ตาดี ดูของเปน
2. วิธูโร - จัดเจนธุรกิจ
3. นิสสยสัมปนโน - มีทุนทรัพย

16. อุบาสกธรรม 5 (ธรรมของอุบาสกที่ดี)
1. มีศรัทธา 2. มีศีล
3. ไมเช่ือมงคลตื่นขาว 4. ไมแสวงหาทักขิไณยภายนอก (ทักขิไณย คือ พระสงฆ)
5. บํารุงพระพุทธศาสนา

17.อธิปไตย 3 (หลักความเปนใหญ)
1. อัตตาธิปไตย - ถือตนเองเปนใหญ
2. โลกาธิปไตย - ถือความเห็นคนสวนมากเปนใหญ
3. ธรรมาธิปไตย - ถือความชอบธรรมเปนใหญ

18.สาราณียธรรม 6 (ธรรมที่เปนเหตุใหระลึกถึงกัน)
1. เมตตากายกรรม - ทําตอกันดวยเมตตา
2. เมตตาวจีกรรม - พูดตอกันดวยเมตตา
3. เมตตามโนกรรม - คิดตอกันดวยเมตตา
4. สาธารณโภคี - แบงปน
5. สีลสามัญญตา - มีระเบียบวินัยท่ีดี
6. ทิฏฐิสามัญญตา - มีความคิดเห็นท่ีดี

19.อปริหานิยธรรม 7 (ธรรมที่นําความเจริญมาสูหมูคณะ)
1. หมั่นประชุมประจํา 2. พรอมเพรียงกันประชุม
3. ไมถืออําเภอใจ 4. ใหเกียรติเคารพนับถือแกผูมีประสบการณ
5. ใหเกียรติและคุมครองสตรี 6. เคารพสักการะปูชนียสถาน อนุสาวรียประจําชาติ
7. จัดบํารุงแกผูทรงศีล

20.ทศพิธราชธรรม 10
1. ทาน - การให
2. ศีล - ประพฤติดี
3. ปริจจาคะ - เสียสละ
4. อาชชวะ - ซ่ือสัตยตอหนาท่ี
5. มัททวะ - สุภาพออนโยน
6. ตปะ - ไมหมกมุนในความสุขสําราญ จนลืมหนาท่ี
7. อักโกธะ - ไมโกรธ
8. อวิหิงสา - ไมเบียดเบียนกดขี่ขมเหงผูอยูใตปกครอง
9. ขันติ - อดทนอดกลั้น
10. อวิโรธนะ - วางตนเปนกลาง
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21.การสงเคราะหบุตร
1. อภิชาตบุตร - บุตรท่ีเจริญกวาบิดามารดา
2. อนุชาตบุตร - บุตรท่ีเจริญเทาบิดามารดา
3. อวชาตบุตร - บุตรท่ีอยูในฐานะต่ํากวาบิดามารดา

22.สันโดษ (ควมยินดี ความพอใจ)
1. ยถาลาภสันโดษ - ยินดีตามท่ีตนได
2. ยถาพลสันโดษ - ยินดีในความสามารถตน
3. ยถาสารุปปสันโดษ - ยินดีในความเปนอยูตน

23.อริยสัจ 4
ทุกข
- สภาวทกข (ทุกขประจํา)
- ปกิณกทุกข (ทุกขจร)

สมุทัย
- กามตัณหา : อยากมี อยากเปน
- ภวตัณหา : อยากใหคงอยูในสภาพนั้นนานๆ
- วิภวตัณหา : อยากไมมี อยากไมเปน

นิโรธ
- ความดับทุกขและกิเลส (นิพพาน)

มรรค
- หนทางดับทุกข

24.มรรคมีองค 8 กับไตรสิกขา
• ศีล - สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวาจา

ไตรสิกขา • สมาธิ - สัมมาสมาธิ สัมมาสติ สัมมาวายามะ
• ปญญา - สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ

25.กระบวนการพัฒนาปญญา
1. อายโกศล - ฉลาดในความเจริญ (รูจักเหตุ-ประโยชนแหงความเจริญ) เชน อิทธิบาท 4
2. อปายโกศล - ฉลาดในความเสื่อม (รูจักเหตุ-โทษแหงความเสื่อม)
3. อปุายโกศล - ฉลาดในวธีิการ (รูจักวธีิการละเหตแุหงความเสือ่มและวธีิการสรางเหตแุหงความเจรญิ)

26.ศรัทธา
1. กัมมสัทธา - เช่ือวากรรมมีจริง
2. วิปากสัทธา - เช่ือผลของกรรม
3. กัมมัสสกตาสัทธา - เช่ือวาสัตวมีกรรมเปนของตน
4. ตถาคตโพธิสัทธา - เช่ือมั่นการตรัสรูของพระพุทธเจา

27. ไตรลักษณ (สามัญลักษณะ)
1. อนิจจัง - ไมเท่ียงเพราะเกิดดับ
2. ทุกขัง - เปนทุกขเพราะถูกบีบคั้น
3. อนัตตา - ไมใชตัวตนเพราะบังคับไมได
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28.พระไตรปฎก
1. พระวินัย - วินัยหรือศีลของภิกษุ ภิกษุณี
2. พระสูตร - คําเทศนาสั่งสอนที่มีรายละเอียด
3. พระอภิธรรม - หลักธรรมลวน

29.พลี (เปนสวนหนึ่งของหลักธรรมในโภคอาทิยะ 5)
1. ญาติพลี - สงเคราะหญาติ
2. อติถีพลี - ตอนรับแขก
3. ปุพพเปตพลี - ทําบุญอุทิศใหผูลวงลับ
4. ราชพลี - บํารุงราชการ เชน เสียภาษี
5. เทวดาพลี - สักการะถวายเทวดา

30.บทสวดสรรเสริญ
1. พระพุทธเจา - นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
2. พระพุทธคุณ - อิติป โส ภะคาวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
3. พระธรรมคุณ - สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก
4. พระสังฆคุณ - สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนโน

วันสําคัญทางศาสนา

ประเด็นสําคัญ หลักธรรมที่เกี่ยวของ
1. มาฆบูชา - จาตุรงคสันนิบาต

- โอวาทปาติโมกข
- บุญกิริยาวัตถุ 3 (ทาน-ศีล-ภาวนา)
- โอวาท 3 (ละช่ัว-ทําดี-ชําระจิตใหบริสุทธ์ิ)

2. วิสาขบูชา - วันคลายวันประสูติ ตรัสรู
   ปรินิพพาน

- อริยสัจ 4, ปฏิจจสมุปบาท
- อิทธิบาท 4

3. อัฏฐมีบูชา - วันคลายวันถวายพระเพลิง
   พุทธสรีระ

- ความไมประมาท
- ไตรลักษณ
- เบญจขันธ
- สุจริต 3

4. อาสาฬหบูชา - ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
- อริยสงฆองคแรก
- มีพระรัตนตรัยครบ

- มัชฌิมาปฏิปทา
- มรรคมีองค 8
- จักร 4

5. เขาพรรษา - พระประจําวัดนาน 3 เดือน - วิรัติ 3 (งดเวนจากบาป)
6. ออกพรรษา - วันมหาปวารณา

- ตักบาตรเทโว
- การปวารณา

7. วันธรรมสวนะ - มี 4 วันตอเดือน - อิทธิบาท 4
- บุญกิริยาวัตถุ 3
- กาเลน ธัมมสากัจฉา (ฟงธรรมตลอดกาล)
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ทาทาย  ทานาย :  พระพุทธศาสนา
1. การเพงอารมณจนจิตแนวแนเปนสมาธิเรียกวา (ฌาน/ ญาณ)
2. ในพระพุทธศาสนา มูลเหตุของการเวียนวายตายเกิด คือ (อวิชชา/ กิเลส)
3. หลักธรรมที่เนนการละชั่ว ทําดี และชําระจิตใหบริสุทธ์ิ คือ (โอวาทปาติโมกข/ อริยสัจ 4)
4. องคการสหประชาชาติประกาศใหวัน (วิสาขบูชา/ มาฆบูชา) เปนวันสันติภาพโลก
5. คําสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกตางจากศาสนาพราหมณคือเรื่อง (อนัตตา/ อัตตา)

ดูเฉลยทายบทนะจะ

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู
ประเด็นสําคัญ

- เปนศาสนาที่ไมมีผูกอตั้ง (ศาสดา)
- ชาวอารยันในยุคพระเวทจึงยกยองธรรมชาติวาเปนเทพเจา เพราะเช่ือวาธรรมชาติมีพลังอํานาจจึงเกิด

ความหวาดกลัว
- ในสมัยฮินดูเช่ือใน “ตรีมูรติ” คือ เทพเจาแทจริงรวมเปนองคเดียว
- วิญญาณตองเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ
- “โมกษะ” เปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต

หลักธรรม
1. พระเจาสรางโลก - โลกประกอบดวยพราหมณ คัมภีรพระเวท และวรรณะ
2. หลักอาศรม 4 - พรหมจารี (วัยเรียน) พิธีอุปนยสันสการ (พิธีรับศิษย),ดายยัชโญปวีต

- คฤหัสถ (วัยครองเรือน)
- วานปรัสถ (วัยปฏิบัติธรรมในปา)
- สันยาสี (วัยออกบวช)

3. หลักปุรุษารถะ - อรรถ (แสวงหาทรัพย)
- กาม (แสวงหาความสุขทางโลก)
- ธรรม (หลักศีลธรรม)
- โมกษะ (หลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด)

4. วรรณะ - พราหมณ เชน ครู นักบวช นักกฎหมาย นักปราชญ นักวิทยาศาสตร
- กษัตริย เชน พระเจาแผนดิน ทหาร ตํารวจ
- แพศย เชน ชาวนาชาวไร นักบัญชี นักธุรกิจ นักการธนาคาร
- ศูทร เชน กรรมกร

5. หลักปรมาตมันและโมกษะ
1. ปรมาตมัน (พรหมัน ปฐมวิญญาณ วิญญาณสากล ปุรุษะ) เปนวิญญาณอมตะของพระพรหมและ

เปนท่ีเกิดของอาตมัน
2. อาตมัน, ชีวาตมัน - วิญญาณยอย
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3. โมกษะ
- การหลุดพนจากสังสารวัฏ (ชีวาตมันเขาไปรวมกับปรมาตมัน)
- โมกษคติ (ทางไปสูความหลุดพน) ไดแก

1. กรรมมรรค - ทางแหงกรรม
2. ภักติมรรค - ทางแหงความภักดี
3. ชญาณมรรค - ทางแหงปญญา
4. ราชมรรค - ทางแหงการฝกฝนจิต

6. หลักปรัชญาภควัทคีตา
- คัมภีรภควทัคตีาเปนคมัภีรวาดวยศาสนวทิยาและปรชัญา และเปนยอดวรรณคดแีละหวัใจปรชัญาฮินดู

7. หลักธรรม 10 ประการ
1. ธฤติ - ความมั่นคง ความกลา 2. กษมา - ความอดทน
3. ทมะ - ขมใจ มีสติอยูเสมอ 4. อัสเตยะ - ไมลักขโมย
5. เศาจะ - ทําตนใหบรสิทุธ์ิท้ังกาย-ใจ 6. อนิทรยีนคิรหะ - ระงบัอนิทรยี 10 เชน ตา ห ูจมกู ลิ้น
7. ธี - มีปญญา 8. วิทยา - ความรูทางปรัชญา
9. สัตยะ - ซ่ือสัตย 10. อโกธะ - ไมโกรธ

คัมภีร
1. คัมภีรศฺรุติ - คัมภีรจากพระเจา เชน คัมภีรพระเวท
2. คัมภรีสมฺฤติ - คัมภรีจากมนษุยสราง เชน คัมภรีธรรมศาสตร คัมภรีอติหิาสะ คัมภรีปุราณะ
3. คัมภีรพระเวท - ฤคเวท - วาดวยบทสวดสรรเสริญพระเจา

ยชุรเวท - ใชในพิธีบวงสรวงบูชายัญ
สามเวท - ใชในพิธีถวายน้าํโสมแกพระอนิทรและขบักลอมเทพเจา
อาถรรพเวท - ใชในพิธีแกเสนียดจัญไร

4. คัมภีรธรรมศาสตร - วาดวยหลักกฎหมายจารีตประเพณีและสิทธิหนาท่ีของคนในสังคมฮินดู
5. คัมภีรอิติสาหะ - วาดวยวีรกรรมของวีรบุรุษ เชน มหากาพยรามายณะ มหากาพยมหาภารตะ
6. คัมภีรปุราณะ - เปรียบเสมือนสารานุกรมท่ีเปนแหลงรวมความรูของชาวฮินดูโบราณ วาดวย

ตรีมูรติ การสรางโลก-ทําลายโลก-สรางโลกใหม
พิธีกรรม

1. พิธีศราทธ - พิธีทําบุญใหแกบรรพบุรุษ
2. พิธีสังสการ - พิธีประจําบาน

นิกาย
1. พรหม - นับถือพระพรหมเปนเทพเจาสูงสุด
2. ไวษณพ - นับถือพระวิษณุเปนใหญ เช่ือในลัทธิอวตาร
3. ไศวะ - นับถือพระศิวะเปนใหญ
4. ศักติ - บูชาเทวี (มเหสีของพระเจา) เชน พระอุมาเทวี พระนางทุรคา เจาแมกาลี
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ทาทาย  ทานาย :  ศาสนาพราหมณ-ฮินดู
1. คัมภีรภควัทคีตาเปนสวนของมหากาพย (มหาภารตะ/ รามายณะ)
2. คัมภีรพระเวทที่เกาแกท่ีสุดคือ (ฤคเวท/ ยชุรเวท)
3. คําวา “ปรมาตมัน” ตรงกับคําวา (ปฐมวิญญาณ/ โมกษะ)

ดูเฉลยทายบทนะจะ

ศาสนาคริสต
ประเด็นสําคัญ

- มีพ้ืนฐานมาจากศาสนายูดาย
- “บัญญัติ 10 ประการ” เปนหลักธรรมของทั้งศาสนายูดายและคริสต
- คริสตชนเช่ือวาพระเยซูเปนพระเมสสิอาห (Messiah) แตชาวยิวไมยอมรับ
- “ตรีเอกภาพ” คือพระเจามีองคเดียวแตมี 3 สภาวะ ไดแก พระบิดา พระบุตร พระจิต
- เปนศาสนาแหงความรัก
- ไมกางเขนแสดงถึงความรักตอพระเจาและเพื่อนมนุษย
- ชาวยิวไมยอมรับพันธสัญญาใหม
- “จงรักพระเจาอยางสุดใจ สุดความคิด สุดกําลัง และจงรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตนเอง”
- “ถาผูใดตบแกมขวาของทาน ใหย่ืนแกมซายใหเขาตบดวย”
- “เหมือนกับท่ีฝนตกและแดดออกเหนือคนดีและคนชั่วเหมือนกัน”

หลักธรรม
1. บาปกําเนิด - บาปท่ีตกทอดจากบรรพบุรุษมายังมนุษยทุกคน
2. ความรัก - รักแบบเมตตากรุณา เสียสละ ใหอภัย
3. อาณาจักรพระเจา - สภาพจิตใจท่ีบริสุทธ์ิของมนุษย

นิกาย
- มี Pope เปนประมุข
- ยกยองนักบุญและเช่ือเรื่องแดนชําระ
- มีนักบวช

Roman Catholic

- สัญลักษณเปนไมกางเขนท่ีมีพระเยซูถูกตรึง
- แยกตัวออกจากโรมันคาทอลิก
- นับถือกันมากในยุโรปตะวันออก

Orthodox

- สัญลักษณเปนภาพเขียน 2 มิติ
- คัมภีรเปนสิ่งสูงสุด
- ไมขึ้นตรงตอ Pope ท่ีวาติกัน
- ไมมีนักบวช
- ถือเฉพาะศีลลางบาปและศีลมหาสนิท

Protestant

- สัญลักษณเปนไมกางเขน
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พิธีกรรม (ศีล)
1. ศีลลางบาป - ทําครั้งเดียวเพ่ือเขาเปนคริสตชน แลวจึงมีสิทธ์ิรับศีลอื่น
2. ศีลกําลัง - ยืนยันตัวเองในความเปนคริสตชนและมั่นใจตอพระเจาโดยไมเปลี่ยนแปลง
3. ศีลมหาสนิท - ระลึกถึงชีวิตและคําสอนของพระเยซู พิธีมิซซา
4. ศีลแกบาป - สารภาพบาปเพื่อเปนการเริ่มตนทําความดีหลังจากการยอมรับความผิดพลาด
5. ศีลเจิมคนไข - ใหสติกําลังใจแกคนไขท่ีเจ็บหนัก
6. ศีลสมรส - ตองทําตอหนาบาทหลวง
7. ศีลอนุกรม - บวชเปนบาทหลวง

ทาทาย  ทานาย :  ศาสนาคริสต
1. “จงรักเพ่ือนบาน เหมือนรักตนเอง” เพ่ือนบานในท่ีนี้คือ (มนุษยทุกคน/ คริสตศาสนิกชน)
2. ผูท่ีนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกเรียกตนเองวา (คริสตัง/ คริสเตียน)
3. พิธีท่ีชาวคริสตนิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปงและดื่มไวนท่ีบาทหลวงสงให เรียกวาพิธี (ศีลมหาสนิท/     

ศีลบัพติศมา)
ดูเฉลยทายบทนะจะ

ศาสนาอิสลาม
ประเด็นสําคัญ

- นบีมูฮัมหมัดเปนศาสนทูตคนสุดทายท่ีนําเทวโองการจากพระเจามาเผยแผ
- ปฮิจเราะหศักราช (ตรงกับ ค.ศ. 622) เปนปท่ีนบีมูฮัมหมัดลี้ภัยไปอยูเมืองมะดีนะฮ
- มุสลิมยอมรับในคัมภีรของศาสนายูดายและคริสต แตไมยอมรับในหลักตรีเอกภาพ
- มุสลิมเช่ือวาโลกมนุษยเปนโลกไมจีรังย่ังยืน
- เปน “ธรรมนูญแหงชีวิต” เพราะมีการปฏิบัติศาสนกิจรวมกับการดําเนินชีวิต
- ศาสนาอิสลามไมมีนักบวช
- มุสลิมทุกคนตองปฏิบัติศาสนกิจเหมือนกันหมด
- ดังนั้นอิสลามจึงไมเปนเพียงแตศาสนา แตยังเปนระบบการเมือง  เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
- หลักคําสอนคือ หลักศรัทธา 6 และหลักปฏิบัติ 5

หลักศรัทธา 6
1. พระเจา - พระอัลลอฮ
2. คัมภีร - อัลกุรอานเปนคัมภีรท่ีสมบูรณท่ีสุดท่ีพระเจามอบใหแกมนุษย
3. มลาอิกะฮ - เทวทูต (เปนวิญญาณ) เชน ญิบรออีล อิสรออีล มาลิก ริดวาน
4. ศาสนทูต - มนุษยท่ีพระเจาเลือกใหนําคําสอนของพระองคมาประกาศ
5. วันพิพากษา - เช่ือในวันสิ้นโลก โลกนี้เปนโลกทดลอง เปนโลกท่ีไมจีรังย่ังยืน
6. กฎกําหนดสภาวะ - พระลิขิตท่ีอัลลอฮทรงกําหนดกฎเกณฑใหแกมนุษยและโลก มีท้ังกฎตายตัว

และกฎแหงเหตุผล
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หลักปฏิบัติ 5
1. ปฏิญาณตน - เปนหัวใจของอิสลาม
2. ละหมาด - การนมัสการตอพระเจาท้ังทางรางกาย-จิตใจ
3. ถือศีลอด - เพ่ือฝกฝนรางกาย-จิตใจใหอดทน และใหเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย
4. ซะกาต - เพ่ือขัดเกลาจิตใจใหสะอาด ลดความเห็นแกตัว
5. ฮัจญ - เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และใหระลึกถึงความเสมอภาคของมนุษย

นิกาย
1. ซุนนี - ยึดคัมภีรอัลกุรอานเปนสําคัญ และเช่ือวานบีมูฮัมหมัดเปนคนธรรมดา
2. ชีอะห - ยอมรับวาอาลีเปนบุตรเขยของทานศาสดาเทาน้ันวาเปนผูนําโลกมุสลิมท่ีแทจริง
3. คอวาริจญ - ถือวาผูนําโลกมุสลิมตองมาจากการเลือกตั้งโดยเสรี

ทาทาย  ทานาย :  ศาสนาอิสลาม
1. คําวา “อิสลาม” แปลวา (สันติ นอบนอม/ ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน)
2. การละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยตองกระทําโดยหันหนาไปทางทิศ (ตะวันตก/ ตะวันออก)
3. ชาวมุสลิมในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียสวนใหญนับถือนิกาย (ซุนนี/ ชีอะฮ)

ดูเฉลยทายบทนะจะ

ความสอดคลองของทั้ง 4 ศาสนา
อุดมคติสูงสุดของชีวิต

ศาสนาพราหมณ - โมกษะ
พุทธ - นิพพาน
คริสต - อาณาจักรพระเจา
อิสลาม - พระอัลลอฮ

หลักคําสอนที่สอดคลองกัน
1. ทําดี ละช่ัว
2. ความรักความเมตตา
3. การเสียสละ (สังคมสงเคราะห)
4. ความอุตสาหะ
5. การพ่ึงพาตนเองและการพัฒนาตนเอง
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พุทธ พราหมณ-ฮินดู คริสต อิสลาม
สังคมสงเคราะห
สังคหวัตถุ 4 ใหทานดวยความเต็มใจ

และสมควรแกฐานะ
ใหทานโดยไมหวังผลตอบแทน บริจาคซะกาต

ทําดี เวนทําชั่ว
- เบญจศีลเบญจธรรม
- กุศลกรรมบถ 10
- มรรคมีองค 8

หลักธรรม 10 ประการ บัญญัติ 10 ประการ “จงกําชับในความดี
หามปราบความชั่ว”

ความรัก ความเมตตา
พรหมวิหาร 4 อหิงสา รักพระเจา รักเพ่ือนบาน

เหมือนรักตัวเอง
ชวยเหลือญาติพ่ีนอง
กรุณาตอเด็ก คนชรา

ความอดทนอดกลั้น
ขันติ (ความอดทน)
ทมะ (ขมใจ)

กษมา (อดกลั้น)
ทมะ (ขมใจ)

ถาผูใดตบแกมขวาของทาน
จงหันแกมซายใหเขาตบดวย

การถือศีลอด

ความขยันหม่ันเพียร
วิริยะ (ในอิทธิบาท 4) ธฤติ (ความพยายาม) จงทํางานใหเสร็จภายใน 6 วัน ขยันอดทนเปนกุญแจ

ของความร่ํารวย

ความอุตสาหะ
อิทธิบาท 4 - อุทิศตนตามหนาท่ี

- กษมา ทมะ ในหลัก
   ธรรม 10 ประการ

ความมุมานะอดทนจะสราง
นิสัยท่ีดี

- ผูมีความเพียรยอม
   ไดรับผลสําเร็จ
- การถือศีลอด

การพัฒนาตนเอง
- อิทธิบาท 4
- ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4

หลักอาศรม 4 เพียร-อดทนเพ่ือสรางอุปนิสัย
ท่ีดี

หมั่นหาความรูเพ่ือ
ความกาวหนาในชีวิต

การทําจิตใจใหบริสุทธิ์
มรรคมีองค 8 หลักโยคะ 4 “ผูมีจิตใจบริสุทธ์ิยอมเปนสุข” “ทําละหมาด”



สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (82) _______________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

เฉลยทาทาย  ทานาย
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
1. มูลเหตุสําคัญท่ีสุดของการเกิดศาสนา คือ ความกลัว
2. ลัทธิตางจากศาสนาตรงท่ีวาลัทธิ ไมมีลักษณะศักดิ์สิทธ์ิ
3. ศาสนายูดาย คริสต อิสลามเปนศาสนาประเภท เอกเทวนิยม
4. ศาสนาที่ไมมีศาสดา คือ ศาสนาฮินดู-ศาสนาชินโต
5. ศาสนาที่ไมมีนักบวช คือ ศาสนาอิสลาม-ศาสนาขงจ๊ือ
ศาสนาพุทธ
1. การเพงอารมณจนจิตแนวแนเปนสมาธิเรียกวา ฌาน (อานวา ชาน)
2. ในพุทธศาสนา มูลเหตุของการเวียนวายตายเกิด คือ อวิชชา
3. หลักธรรมที่เนนการละชั่ว ทําดี และชําระจิตใหบริสุทธ์ิ คือ โอวาทปาติโมกข
4. องคการสหประชาชาติประกาศใหวัน วิสาขบูชา เปนวันสันติภาพโลก
5. คําสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกตางจากศาสนาพราหมณคือเรื่อง อนัตตา
ศาสนาพรามหณ-ฮินดู
1. คัมภีรภควัทคีตาเปนสวนของมหากาพย มหาภารตะ
2. คัมภีรพระเวทที่เกาแกท่ีสุด คือ ฤคเวท
3. คําวา “ปรมาตมัน” ตรงกับคําวา ปฐมวิญญาณ
ศาสนาคริสต
1. “จงรักเพ่ือนบาน เหมือนรักตนเอง” เพ่ือนบานในท่ีนี้ คือ มนุษยทุกคน
2. ผูท่ีนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกเรียกตนเองวา คริสตัง
3. พิธีท่ีชาวคริสตนิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปงและดื่มไวนท่ีบาทหลวงสงให เรียกวา พิธีศีลมหาสนิท
ศาสนาอิสลาม
1. คําวา “อิสลาม” แปลวา สันติ นอบนอม
2. การละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยตองกระทําโดยหันหนาไปทางทิศตะวันตก
3. ชาวมุสลิมในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียสวนใหญนับถือนิกายซุนนี
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แบบทดสอบ

จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1. ความหมายของ “ธรรมะ” ในคําวา “สัจธรรม” ขอใดถูกตองมากที่สุด

1) ธรรมะคือหลักความดี 2) ธรรมะคือหลักความเปนธรรม
3) ธรรมะคือหลักความจริง       4) ธรรมะคือหลักความถูกตอง

2. “นายชูวิทยรูวาตนมีความเกียจครานท่ีจะอานวิชาสังคมศึกษา ก็รูวาตองสรางฉันทะหรือความชอบใหเกิดขึ้น
เมื่อพยายามพิจารณาถึงผลไดผลเสียของวิชานี้ ฉันทะก็จะเกิดขึ้น”  ขอความนี้สัมพันธกับหลักธรรมในขอใด
1) อปายโกศล 2) อายโกศล 3) อุปายโกศล 4) อกุศลวิตก

3. คุณธรรมขอใดเปนคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของประชากรในการพัฒนาประเทศ
1) ขันติ โสรัจจะ 2) สติ สมาธิ 3) หิริ โอตตัปปะ     4) เมตตา กรุณา

4. จุดมุงหมายที่แทจริงของการปฏิบัติตามความเช่ือเรื่องกรรม คือขอใด
1) ใหเปนคนรอคอยความสําเร็จจากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
2) ใหเปนคนนอนรอคอยโชคชะตาไปวันๆ
3) ใหเปนคนกลาท่ีจะปฏิเสธความรับผิดชอบ
4) ใหเปนคนมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง

5. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาในขอใดท่ีมีศรัทธาเปนขอแรก และมีปญญากํากับเปนขอสุดทาย
1) พละ 5  วุฒิธรรม 5  อริยทรัพย 7         2) นิยาม 5  พละ 5  อริยทรัพย 7
3) วุฒิธรรม 5  พละ 5  อปริหานิยธรรม 7 4) นิวรณ 5  นิยาม 5  อปริหานิยธรรม 7

6. ขอใดเรียงลําดับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตามปฏิทินไดถูกตอง
1) อาสาฬหบูชา  มาฆบูชา  วิสาขบูชา  อัฏฐมีบูชา
2) มาฆบูชา  วิสาขบูชา  อัฏฐมีบูชา  อาสาฬหบูชา
3) วิสาขบูชา  อาสาฬหบูชา  มาฆบูชา  อัฏฐมีบูชา
4) อัฏฐมีบูชา  อาสาฬหบูชา  มาฆบูชา  วิสาขบูชา

7. หลักธรรมหมวดใดที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา “หัวใจเศรษฐี”
1) โภคอาทิยะ 5 2) สัปปุริสธรรม 7
3) อปริหานิยธรรม 7 4) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 4

8. ขอใดไมสัมพันธกัน
1) สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ - ความสันโดษ เปนทรัพยอยางย่ิง
2) วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา - เกิดเปนคนควรจะพยายามจนกวาจะประสบความสําเร็จ
3) ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ - คนขยันเอาการเอางาน กระทําเหมาะสมยอมหาทรัพยได
4) นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ - นิพพานเปนสุขอยางย่ิง
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9. ขอใดเปนหลักธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวันอัฏฐมีบูชาท้ังหมด
1) ไตรลักษณ  ขันธ 5  สุจริต 3
2) อิทธิบาท 4  สังคหวัตถุ 4  บุญกิริยาวัตถุ 3
3) จาคะ  ความสามัคคี  วิรัติ 3
4) จักร 4  มัชฌิมาปฏิปทา  มรรคมีองค 8

10. หลักธรรมในขอใดถือวาเปนหัวใจของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ
1) สัมมากัมมันตะ 2) สัมมาอาชีวะ 3) สัมมาวายามะ 4) สัมมาสังกัปปะ

11. ธรรมขอใดท่ีมีความหมายแตกตางจากขออื่น
1) อิทัปปจจยตา 2) ปจจยการ 3) กรรมนิยาม 4) ปฏิจจสมุปบาท

12. ขอใดไมจัดเปนลักษณะของโยนิโสมนสิการ
1) ความรูเกิดจากการเปนผูศึกษาเลาเรียนมาก 2) ความรูเกิดจากการไตรตรองหาเหตุผล
3) ความรูเกิดจากการพิจารณาอยางแยบคาย 4) ความรูเกิดจากการใชความคิดท่ีถูกวิธี

13. วัฏจักรแหงชีวิตตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่เรียกวา “ไตรวัฏ” หมายถึงขอใด
1) อวิชชา  ตัณหา  อุปทาน 2) กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา
3) กุศลกรรม  อกุศลกรรม  อัพยากตกรรม 4) กิเลส  กรรม  วิบาก

14. มหาบุรุษท่ีสรางคุณงามความดีไวใหแกโลก นับวาไดเจริญรอยตามพุทธจริยาขอใด
1) โลกัตถจริยา 2) ญาตัตถจริยา 3) พุทธัตถจริยา 4) อัตถจริยา

15. บทสวดท่ีขึ้นตนวา “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก ..........” เปนบทสวดที่เก่ียวของกับ
ขอใด
1) บทนอบนอมพระรัตนตรัย 2) บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
3) บทสรรเสริญพระธรรมคุณ              4) บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

16. ในพุทธประวัติเลาวา แควนวัชชีไดตกเปนเมืองขึ้นของแควนมคธ เพราะฝมือของวัสสการพราหมณ
พราหมณผูนี้ไดปลอมตัวเปนไสศึกเขาไปทํารายคุณธรรมขอใดของชาววัชชี
1) อปริหานิยธรรม   2) สัปปุริสธรรม 3) ปาปณิกธรรม 4) ปญญาวุฒิธรรม

17. ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยในขอใดท่ีไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ
1) การทําบุญตักบาตร 2) การทอดกฐิน 3) พิธีโกนจุก 4) การบวชพระ

18. หลักคําสอนของศาสนาอิสลามท่ีกลาววา “ผูใดขาดเมตตาแกเพ่ือนมนุษย ผูนั้นจะไมไดรับความเมตตาจิตจาก
อัลเลาะห” สอดคลองกับหลักธรรมขอใดในพระพุทธศาสนา
1) อิทธิบาท 4 2) สังคหวัตถุ 4
3) พรหมวิหาร 4     4) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 4

19. พระพุทธศาสนาที่แพรหลายในสมัยสุโขทัยมีตนกําเนิดมาจากประเทศใด
1) อินเดีย 2) กัมพูชา 3) ลานนา 4) ลังกา
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20. ขอใดคือหัวใจของพระพุทธศาสนา
1) อริยสัจ 4 2) โอวาทปาติโมกข 3) ไตรลักษณ 4) ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

21. ขอใดถือวาเปนพุทธศาสนิกชนท่ีสมบูรณ
1) นับถือพระพุทธศาสนาตามบิดามารดา
2) เช่ือมั่นในกฎแหงกรรม
3) ปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอยางเครงครัด
4) ปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ

22. หลักธรรมใดที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกปญจวัคคียจนทําใหสําเร็จเปนพระอรหันตท้ังหมด
1) อนันตลักขณสูตร     2) อาทิตตปริยายสูตร
3) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4) สามุกกังกิสาธรรมเทศนา

23. หลักธรรมใดที่พระพุทธองคทรงสั่งสอนแกพุทธบริษัทท่ัวไปมากที่สุด
1) ปฏิจจสมุปบาท  อิทัปปจจยตา 2) กรรม 12  พระสัทธรรม 3
3) อนุปุพพิกถา  อริยสัจ 4        4) นิยาม 5  พละ 5

24. หลักธรรมขอใดท่ีเก่ียวของกับวันวิสาขบูชา
1) พรหมวิหาร 4  อุปทาน 4  2) อิทธิบาท 4  อริยสัจ 4
3) จักร 4  สังคหวัตถุ 4 4) ปญญาวุฒิธรรม 4  ภาวนา 4

25. ความเปนผูมุงอิสรภาพคือการหลุดพนจากกิเลส ตองอาศัยธรรมขอใดเปนสําคัญ
1) ศีล 2) สมาธิ 3) ปญญา 4) ศรัทธา

26. “พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ พิธีรักษาอุโบสถศีล พิธีเวียนเทียน พิธีสวดมนตไหวพระ” เปนพุทธศาสนพิธี
ประเภทใด
1) กุศลพิธี          2) ปกิณกพิธี 3) ทานพิธี 4) บุญพิธี

27. ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา อะไรเปนแรงกระตุนใหมนุษยคิดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
1) ตัณหา 2) เวทนา 3) สังขาร 4) อุปทาน

28. คําวา “วิญญาณ” ในขันธ 5 หมายถึงขอใด
1) สํานึกผิดชอบช่ัวดี 2) ญาณท่ีเกิดจากสมาธิ
3) การรับรูท่ีเกิดจากอายตนะ 6          4) ดวงจิตท่ีออกจากรางเมื่อตาย

29. “ทานไมสามารถลงอาบน้ําในแมน้ําสายเดียวกันไดถึงสองครั้ง” คํากลาวนี้แสดงใหเห็นถึงลักษณะใดแหง
ความจริงในพระพุทธศาสนา
1) อนัตตลักษณะ 2) สามัญลักษณะ 3) ทุกขลักษณะ 4) อนิจจลักษณะ

30. คําสอนของพระพุทธศาสนาที่วา “ชีวิตเปนทุกข” หมายถึงขอใด
1) ความทุกขเปนขอเท็จจริงของชีวิต 2) ชีวิตมนุษยนาหดหู
3) ความทุกขเปนเรื่องท่ีควรหลีกเลี่ยง 4) ไมควรจริงจังกับชีวิตมากเกินไป
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31. การสอนเรื่องทุกขในพุทธศาสนา มีจุดประสงคสุดทายอยางไร
1) ใหเขาใจวาทุกขมาจากกิเลสในใจเรา 2) ใหรูวาชีวิตคือความทุกข
3) ใหตระหนักวาเราเอาชนะทุกขได 4) ใหรูวาความทุกขเปนกรรม

32. ขอใดคือความหมายที่ถูกตองท่ีสุดของ “สัมมาสมาธิ” ในพุทธศาสนา
1) การเพงจิตไปที่สิ่งใดส่ิงหนึ่งอยางตอเนื่อง 2) การบังคับจิตใหมีพลังได
3) การมีจิตใจท่ีรูเทาทันปรากฏการณ 4) การมีจิตใจสงบนิ่ง

33. “ศีลอนุกรม” ในศาสนาคริสตหมายถึงศีลใด
1) ศีลสมรส 2) ศีลลางบาป 3) ศีลบรรพชา       4) ศีลแกบาป

34. โมกษะในศาสนาฮินดู หมายถึงอะไร
1) การท่ีจิตหลุดพนจากกิเลส 2) การไดเกิดในสวรรคอันเปนบรมสุข
3) ความหลุดพนจากวิญญาณท่ีเปนทุกขในโลกนี้ 4) วิญญาณบริสุทธ์ิไมเวียนวายตายเกิด      

35. การบรรลุโมกษะของศาสนาฮินดูคืออะไร
1) ประสบการณทางจิตซ่ึงเปนผลจากการภาวนา 2) การมีชีวิตนิรันดรในสวรรค
3) การไดกลับไปรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระผูเปนเจา 4) ความหลุดพนจากทุกข

36. ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู อะไรเปนสาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหคนตองเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร
1) กรรม 2) กิเลส 3) อาตมัน 4) อวิทยา

37. ลัทธิท่ีเช่ือวา 3 = 1 และ 1 = 3  ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไดแกขอใด
1) ตรีเอกภาพ 2) ตรีมูรติ 3) ตรีกาย 4) ตรียัมปวาย

38. คําสอนเรื่อง “อาศรม 4” สําคัญอยางไร
1) ทําใหเช่ือวาโมกษะเปนเปาหมายของชีวิต 2) ทําใหชีวิตนี้มีคุณคาท่ีแทจริง
3) ทําใหวิถีชีวิตดําเนินตามธรรมชาติอยางดีท่ีสุด 4) ทําใหรูวาชีวิตนี้มีหนาท่ีอยางไรบาง

39. คําวา “กาม” ในปุรุษารถะ มีความหมายอยางไร
1) ความรักซ่ึงเปนสายสัมพันธของมนุษยในสังคม
2) ความใครในกามารมณซ่ึงควรละใหได
3) การหาความสุขในชีวิตครอบครัวตามแนวทางศาสนา
4) กิเลสทั้งหลายของมวลมนุษย

40. ศีลลางบาปหรือศีลบัพติศมาในคริสตศาสนาหมายถึงอะไร
1) ศีลท่ีใชขออภัยตอพระเจาเมื่อไดกระทําบาป
2) ศีลท่ีทําใหคูบาวสาวเปนผูบริสุทธ์ิกอนเขาพิธีสมรส
3) ศีลท่ีปฏิบัติเพ่ือระลึกถึงการเสียสละของพระเยซูตอมนุษย
4) ศีลท่ีทําใหบุคคลเปนผูบริสุทธ์ิจากบาปกําเนิดและเปนชาวคริสตได
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41. การประกอบพิธีศีลมหาสนิท มีความหมายแสดงใหเห็นถึงอะไร
1) การระลึกถึงชีวิตและคําสอนของพระเยซูคริสต 2) ความจงรักภักดีตอพระเจา
3) การปฏิญาณตนเปนคริสตศาสนิกชน 4) การไดรับกําลังและลางบาป

42. เรื่องสําคัญท่ีทําใหนิกายโปรเตสแตนตตางจากนิกายโรมันคาทอลิกอยางเห็นไดชัดคืออะไร
1) เรื่องบัญญัติ 10 ประการ 2) เรื่องนักบวช
3) เรื่องพระเจา 4) เรื่องพระคัมภีร

43. คริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนตไมยอมรับฐานะของสันตะปาปาเรื่องใด
1) เปนผูเดียวท่ีมีสิทธิตีความพระคัมภีรไบเบิล     2) เปนผูประกาศแตงตั้งนักบุญตางๆ
3) เปนผูแตงตั้งพระคารดินัล 4) เปนผูมีอํานาจสูงสุดในการบวชบาทหลวง

44. นิกายโปรเตสแตนตตางจากนิกายคาทอลิกในขอใด
1) ไมถือวาพระสันตะปาปาเปนประมุขของศาสนา 2) ไมถือวาพระเยซูเปนบุตรพระเจา
3) ไมเช่ือเรื่องบาปกําเนิด 4) ไมเช่ือเรื่องนรกสวรรค

45. ขอความเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในขอใดไมถูกตอง
1) เทวทูตไมใชมนุษย แตศาสนทูตเปนมนุษย
2) มุสลิมเช่ือวาโลกมนุษยเปนโลกแหงความจีรังย่ังยืน
3) คัมภีรอัลกุรอานถือเปนคัมภีรศักดิ์สิทธ์ิคัมภีรสุดทาย
4) อัลเลาะหทรงลิขิตชีวิตมนุษยใหโชคดีหรือมีเคราะหกรรม

46. ทําไมศาสนาอิสลามจึงหามมุสลิมบูชาเครื่องรางของขลัง
1) เพราะเครื่องรางของขลังเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น
2) เพราะสิ่งเหลานั้นเปนความงมงายท่ีไรเหตุผล
3) เพราะเครื่องรางของขลังทําใหมองไมเห็นพระเจา
4) เพราะเปนการตั้ง “ภาคี” เสมอกับพระอัลลอฮ

47. ขอใดไมใชสิ่งท่ีมุสลิมตองศรัทธา
1) วันพิพากษาวิญญาณท้ังหลายของมนุษยตามกรรมดีกรรมช่ัวท่ีไดกระทําไวขณะมีชีวิต
2) กฎธรรมชาติและกฎศีลธรรมที่พระเจาลิขิตไวใหแกโลกและมนุษย
3) พันธสัญญาใหมของศาสนาคริสต
4) หลักตรีเอกานุภาพ

48. ภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดในการผูกพันมนุษยท้ังรางกายและจิตใจไวกับพระอัลลอฮคืออะไร
1) การละหมาด       2) การถือศีลอด
3) การบริจาคซะกาต 4) การไปประกอบพิธีฮัจญท่ีเมืองเมกกะ
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49. การท่ีศาสนาอิสลามแยกเปนหลายนิกาย เนื่องมาจากสาเหตุใด
1) ยึดหลักคําสอนและการปฏิบัติตางกัน
2) ยึดหลักการปกครองและการปฏิบัติตางกัน
3) ยึดหลักคําสอนตางกัน แตหลักการปกครองเหมือนกัน
4) ยึดหลักคําสอนเหมือนกัน แตหลักการปกครองตางกัน

50. ขอใดท่ีไมใชสาเหตุท่ีทําใหเกิดการแตกแยกนิกายเปนนิกายตางๆ ของศาสนาอิสลาม
1) เรื่องแนวความคิดทางศาสนาไมตรงกัน 2) เรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ
3) เรื่องตําแหนงผูนําทางศาสนาที่เรียกวากาหลิบ 4) เรื่องการขัดผลประโยชนกันและกัน

51. นิกายซุนนีกับนิกายชีอะหของศาสนาอิสลามแตกตางกันในเรื่องใด
1) การกําหนดตําแหนงผูนําตอจากทานศาสดา 2) การจาริกแสวงบุญ
3) การใหความสําคัญแกคัมภีรอัลกุรอาน 4) การปฏิบัติละหมาดตางกัน

52. นิกายซุนนีในศาสนาอิสลามถือวาขอใดสําคัญที่สุด
1) อาลีบุตรเขยของพระมุฮัมมัด 2) พระอัลลอฮองคเดียว
3) การปฏิบัติอยางเครงครัดตามคําสอน 4) การประกอบพิธีกรรม

53. ศาสนาคูใดท่ีเช่ือลัทธิอวตาร
1) คริสตและพราหมณ-ฮินดู        2) พุทธและพราหมณ-ฮินดู
3) คริสตและอิสลาม 4) คริสตและอิสลาม

54. ศาสนาอิสลามมีความเช่ือถือตางจากศาสนาคริสตในเรื่องใด
1) วันสิ้นโลก 2) สุข-ทุกขของชีวิตมนุษย
3) พระผูสราง 4) จุดหมายปลายทางของชีวิต

55. ขอใดกลาวถึงศาสนาคริสตและศาสนาอิสลามไดถูกตอง
1) ท้ังสองศาสนาเชื่อในพระเจาองคเดียวกัน
2) ท้ังสองศาสนาเห็นวารัฐตองอยูภายใตศาสนา
3) ท้ังสองศาสนาเชื่อวาศาสดาของตนคือบุตรของพระเจา
4) ท้ังสองศาสนาเชื่อวาความรักและการใหอภัยคือคุณธรรมสําคัญ

56. ขอใดคือความเช่ือในศาสนาคริสตท่ีตางจากศาสนาพราหมณ
1) มนุษยเกิดมาเพียงชาติเดียว             2) ผูเคารพพระเจาคือผูทําความดี
3) มนุษยเกิดจากการสรางของพระเจา 4) ผูทําความดีพระเจายอมมองเห็น

57. ขอใดเปนความแตกตางระหวางศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูมากที่สุด
1) นิพพาน – โมกษะ 2) อนัตตา – อาตมัน
3) มรรค 8 – อาศรม 4 4) ศีล 5 – หลักปุรุษารถะ

58. ขอใดคือความแตกตางระหวางชาวฮินดูกับชาวพุทธ
1) การออกบวช 2) ความเช่ือในเรื่องอวตาร
3) ทําตนใหพนกิเลส 4) ความเช่ือในเรื่องการเวียนวายตายเกิด
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59. เรื่องใดท่ีศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีความเช่ือรวมกัน
1) พรหมลิขิต 2) สังสารวัฏ         3) อาตมัน 4) การกลับชาติมาเกิด

60. ขอใดกลาวถึงศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาไมถูกตอง
1) ท้ังสองศาสนาสอนวา ชีวิตหลังความตายมีไดมีหลายชาติ
2) ท้ังสองศาสนาเชื่อวา มีอํานาจสูงสุดท่ีไมใชพระเจา
3) ท้ังสองศาสนาเชื่อวา คนเราควรทําตนใหบริสุทธ์ิท้ังกายและใจ
4) ท้ังสองศาสนาสอนวา การหลุดพนจากทุกขคือเปาหมายของชีวิต

61. หลักคําสอนที่สอดคลองกันเดนชัดท่ีสุดของศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ-ฮินดู ไดแกขอใด
1) ความรัก       2) ความเอื้อเฟอ 3) ความสันโดษ 4) ความกตัญูรูคุณ

62. ศาสนาฮินดู-พุทธ-คริสต มีความคลายคลึงกันมากที่สุดคือขอใด
1) ความหลุดพน 2) การยอมเสียสละเพ่ือภพหนา
3) ความเมตตา               4) การยอมรับอํานาจเหนือธรรมชาติ

63. ขอใดไมใชคําสอนที่สอดคลองกันในศาสนาฮินดู พุทธ คริสต อิสลาม
1) การเสียสละหรือสังคมสงเคราะห 2) การพัฒนาตนเองและสงเสริมสังคม
3) ความอดทนและความกตัญู 4) การเคารพและบูชาผูมีพระคุณ

64. เรื่องใดไมใชหลักคําสอนที่ศาสนาพุทธ พราหมณ ฮินดู อิสลาม และคริสตมีรวมกัน
1) นรก-สวรรค 2) ท่ีมาของโลกมนุษย
3) การเสียสละ 4) จุดหมายปลายทางของชีวิต

65. ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ-ฮินดู มีความเช่ือท่ีสอดคลองกันในเรื่องใดมากที่สุด
1) เรื่องของวันสิ้นโลก 2) เรื่องพรหมลิขิต
3) เรื่องพระเจาสรางโลก 4) เรื่องการมีอยูของเทพเจาและเทวดา

เฉลย

1. 3) 2. 3) 3. 3) 4. 4) 5. 1) 6. 2) 7. 4) 8. 4) 9. 1) 10. 2)
11. 3) 12. 1) 13. 4) 14. 1) 15. 3) 16. 1) 17. 3) 18. 3) 19. 4) 20. 2)
21. 4) 22. 1) 23. 3) 24. 2) 25. 3) 26. 1) 27. 3) 28. 3) 29. 4) 30. 1)
31. 3) 32. 4) 33. 3) 34. 4) 35. 3) 36. 4) 37. 2) 38. 4) 39. 3) 40. 4)
41. 1) 42. 2) 43. 1) 44. 1) 45. 2) 46. 4) 47. 4) 48. 1) 49. 4) 50. 2)
51. 1) 52. 3) 53. 1) 54. 2) 55. 1) 56. 1) 57. 2) 58. 2) 59. 2) 60. 2)
61. 1) 62. 3) 63. 4) 64. 2) 65. 4)
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หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม

สังคมวิทยา
มนุษยและสังคม

1. มนุษยเปนสัตวสังคม
- ท่ีชอบอยูรวมกันเปนกลุมและมีการติดตอสัมพันธกัน
- โดยกลุมนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได รวมท้ังมีการจัดระเบียบในการอยูรวมกัน

2. มนุษยอยูรวมกันเปนสังคมเพ่ือ
- สนองความตองการขั้นพ้ืนฐานท่ีสําคัญคือ ดานชีวภาพ กายภาพ จิตใจ สังคม
- สรางความเจริญกาวหนาใหตนและกลุม
- ทําใหเปนมนุษยอยางแทจริง โดยเปนผลจากการเรียนรูในการอยูรวมกัน

3. ปจจัยท่ีทําใหมนุษยตางจากสัตว
- มนุษยมีขนาดสมองใหญกวาสัตวอื่น จึงสรางระบบความสัมพันธท่ีซับซอนได
- มนุษยเทานั้นท่ีสรางและใชสัญลักษณ
- มนุษยเทานั้นท่ีมีวัฒนธรรม

4. องคประกอบของสังคมมนุษย
1. กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเปนของตนเอง
2. สามารถเล้ียงตนเองไดและมีอิสระในการประกอบอาชีพ
3. มีอํานาจเหนือกลุมเล็กๆ ภายในดินแดนที่ตนครอบครอง

วัฒนธรรม
1. วัฒนธรรม

- วิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยท่ีเกิดจากการเรียนรู
- แบบอยางพฤติกรรมท่ีไดมาทางสังคมและถายกันไปทางสังคมโดยอาศัยสัญลักษณ
- ผลงานท่ีมนุษยสรางสรรค รวมท้ังความรู ความคิด ความเช่ือ

2. ลักษณะของวัฒนธรรม
- มนุษยเทานั้นท่ีสรางขึ้นได
- เปนสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรูโดยถายทอดผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
- เปนมรดกทางสังคม เพราะมีการถายทอดและเรียนรูโดยใชสัญลักษณ
- เปนเอกลักษณของแตละสังคม
- เปลี่ยนแปลงไดและปรับตัวได

3. ประเภทของวัฒนธรรม
1. วัตถุธรรม - สิ่งท่ีมนุษยประดิษฐคิดคนขึ้น เชน เครื่องมือเครื่องใช ท่ีอยูอาศัย
2. คติธรรม - วัฒนธรรมที่เปนหลักการดําเนินชีวิต
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3. เนติธรรม - วัฒนธรรมทางกฎหมาย ระเบียบ
4. สหธรรม - วัฒนธรรมทางสังคม รวมท้ังมารยาทในการติดตอกัน

4. รูปแบบของวัฒนธรรม
1. วัฒนธรรมหลัก เชน สถาบันกษัตริย พุทธศาสนา ภาษาไทย
2. วัฒนธรรมรอง เชน ภาษาทองถิ่น ประเพณีทองถิ่น

5. ความสําคัญของวัฒนธรรม
- ชวยแกปญหาและสนองความตองการของมนุษยดานตางๆ
- ชวยใหสมาชิกในสังคมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
- ชวยใหสังคมเจริญรุงเรืองกาวหนา
- แสดงถึงเอกลักษณของสังคม

6. ความสัมพันธ “วัฒนธรรมกับสังคม”
- “วัฒนธรรม = วิถีชีวิต” กับ “สังคม = กลุมคน” สองคํานี้จึงมีความหมายที่แตกตางกัน
- สังคมและวัฒนธรรมเปนของคูกัน เกิดขึ้นและวิวัฒนาการไปดวยกัน
- สังคมจะดํารงอยูไมได ถาไมมีวัฒนธรรม

โครงสรางทางสังคม
1. ความหมาย

- ระบบความสัมพันธในสังคมท่ีมีบรรทัดฐานเปนแนวทางใหสมาชิกยึดถือไวใชเปนหลักในการทํา   
กิจกรรมตางๆ รวมกัน เพ่ือกอใหเกิดความมั่นคงถาวรในสังคม

2. องคประกอบของโครงสรางสังคม
1. กลุมสังคม (องคการทางสังคม)
2. สถานภาพและบทบาท
3. มีเปาหมาย
4. สถาบันสังคม

3. กลุมสังคม
- กลุมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่มีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน
- มีการกระทําตอกัน
- มีวัตถุประสงครวมกัน

4. กลุมปฐมภูมิ
- มีความสัมพันธกันแบบสวนตัวใกลชิด เปนแบบกันเองสนิทสนม
- สมาชิกผูกพันกันทุกดาน แนนแฟน
- เชน กลุมครอบครัว กลุมเพ่ือนเลน กลุมขนาดเล็ก

5. กลุมทุติยภูมิ
- มีความสัมพันธเปนแบบทางการ เปนแบบไมคํานึงถึงความรูสึกสวนตัว
- สมาชิกผูกพันกันตามสถานภาพ
- เชน มหาวิทยาลัย องคการ บริษัท
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สถาบันทางสังคม
1. ความหมาย

- ระเบียบแบบแผนของสังคมท่ีสมาชิกใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
- กลุมของบรรทัดฐานท่ีสังคมกําหนดไวเพ่ือเปนหลักในการทํากิจกรรมตางๆ
- สถาบันพ้ืนฐานท่ีเปนจุดเริ่มตนของสถาบันอื่นๆ คือ สถาบันครอบครัว

2. สถาบันทางสังคมท่ีสําคัญ
1. สถาบันครอบครัว
2. สถาบันการเมืองการปกครอง
3. สถาบันเศรษฐกิจ
4. สถาบันการศึกษา
5. สถาบันศาสนา

การจัดระเบียบทางสังคม
1. ความหมาย

- การวางรูปแบบพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม
2. บรรทัดฐาน - แนวทางปฏิบัติหรือกฎเกณฑ ไดแก วิถีชาวบาน จารีต กฎหมาย
3. วิถีชาวบาน - ทําจนเปนนิสัย มารยาท สมัยนิยม

- เชน การกินอาหาร การแสดงความเคารพ การไวผมจุกผมเปย
- การควบคุมแบบไมเปนทางการ เชน ซุบซิบนินทา หัวเราะเยาะ

4. จารีต - เก่ียวกับหลักศีลธรรม ดี-ช่ัว
- เชน ความกตัญู ความซ่ือสัตยระหวางสามีภรรยา
- การควบคุมแบบไมเปนทางการ เชน ถูกติเตียนรุนแรง ไมคบคาสมาคมดวย

5. กฎหมาย - เปนเรื่องท่ีตองปฏิบัติ
- การควบคุมแบบเปนทางการ

สถานภาพและบทบาท
1. สถานภาพ

- ตําแหนงท่ีบุคคลไดรับจากการเปนสมาชิกในสังคม
1. สถานภาพที่ติดตัวมา เชน เพศ  อายุ  สีผิว  ถ่ินกําเนิด  เช้ือชาติ  วงศาคณาญาติ
2. สถานภาพที่ไดมาภายหลัง เชน การศึกษา  การสมรส  อาชีพ  ทางการเมือง

2. บทบาท
- สิ่งท่ีสังคมคาดหวังใหบุคคลปฏิบัติตามสิทธิ-หนาท่ี-ความรับผิดชอบ
- สถานภาพและบทบาทมีความสําคัญมากเพราะจะกําหนดวาใครเปนใคร มีสิทธิหนาท่ีอยางไร
- เมื่อบุคคลมีหลายสถานภาพ อาจกอใหเกิดบทบาทที่ขัดแยงกัน เชน พอเปนตํารวจ ลูกเปนโจร

การขัดเกลาทางสังคม
- เปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยเรียนรูสถานภาพและบทบาทตามที่สังคมคาดหวัง
- เปนสิ่งท่ีมนุษยตองประสบตั้งแตเกิดจนตาย ท้ังการขัดเกลาทางสังคมโดยตรงและออม
- เปนวิธีการถายทอดทางวัฒนธรรม
- ตัวแทนการขัดเกลาทางสังคม เชน ครอบครัว กลุมเพ่ือน สื่อมวลชน
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คานิยม
- สิ่งท่ีกลุมบุคคลยึดถือเปนแนวทางในการตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง
- คานิยมไมจําเปนตองเปนสิ่งท่ีดีตอสังคมเสมอไป

สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย
1. ลักษณะของสังคมไทย

- สังคมเกษตร
- สังคมท่ีรวมอํานาจไวท่ีศูนยกลาง
- ยึดมั่นในองคพระมหากษัตริย
- นับถือศาสนาพุทธ
- มีการแบงชนช้ัน
- เปนสังคมเจาขุนมูลนาย

2. ลักษณะของวัฒนธรรมไทย
- วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม
- ยึดถือพิธีกรรมและการกุศล
- เนนระบบเครือญาติ
- วัฒนธรรมแบบผสมผสาน
- นิยมความสนุกสนาน

3. สังคมชนบท-เมือง
สังคมชนบท สังคมเมือง

ความแตกตางทางสังคม มีนอย มีมาก
อาชีพหลัก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม

ความสัมพันธ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
การรวมกลุม อรูปนัย รูปนัย

การเคลื่อนท่ีทางสังคม* แนวนอน แนวตั้ง
ครอบครัว ขยาย เดี่ยว

มาตรฐานการครองชีพ ต่ํา สูง
การแขงขัน นอย มาก

การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของสังคมไทย
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

- เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสังคมและความสัมพันธ
2. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

- เปนการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมทีเ่ปนวตัถุและวฒันธรรมทีไ่มใชวตัถุ (เชน วถีิชีวติ ความคดิ ความเช่ือ)



สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (94) _______________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

3. แนวโนมสังคมไทย
1. ดานสังคม - สถาบันครอบครัวจะมีขนาดเล็กลง
2. ดานเศรษฐกิจ - เสียเปรียบดุลการคาตอเนื่อง และเนนพัฒนาคนที่ชํานาญเฉพาะดานมากขึ้น

โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
3. ดานการเมือง - มีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น

ปญหาสังคม
1. ลักษณะของปญหาสังคม

- เกิดจากการกระทําของมนุษย
- ไมเปนท่ีปรารถนาและมีผลกระทบตอคนจํานวนมาก
- สามารถแกไขไดโดยอาศัยความรวมมือกัน

2. ปญหาสังคมไทยในปจจุบันและวิธีการแกไข
- เชน ปญหาประชากร ความยากจน สิ่งเสพติด เอดส อาชญากรรม มลพิษ
- วิธีการแกไขปญหาสังคมไทย เชน

1. ใหการศึกษาแกประชาชน
2. มีการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน จัดสรรทรัพยากรใหเกิดประโยชน จูงใจใหมีการลงทุนมากขึ้น
3. มีการพัฒนาสังคม เชน พัฒนาคนดานคุณธรรมจริยธรรมใหมากขึ้น

ทาทาย  ทานาย :  สังคมวิทยา
1. (การขัดเกลาทางสังคม/ การจัดระเบียบทางสังคม) ทําใหวัฒนธรรมเปนมรดกของสังคม
2. สถานภาพเปนตัวบงช้ีถึง (สิทธิ-หนาท่ี-ความรับผิดชอบ/ กฎเกณฑ-บทบาท-อํานาจ)
3. สังคมไทยเปนสังคม (เจาขุนมูลนาย/ พหุวัฒนธรรม)
4. ปจจุบันครอบครัวมีขนาดเล็กลง เปนการเปลี่ยนแปลงทาง (สังคม/ วัฒนธรรม)
5. ปญหาสังคมท่ีเปนปญหาพ้ืนฐานท่ีกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ในสังคมไทยตามมา คือ (ปญหาความยากจน/

ปญหาอาชญากรรม)
ดูเฉลยทายบทนะจะ

รัฐศาสตร
รัฐและองคประกอบของรัฐ

1. ความหมายของรัฐ
- ชุมชนทางการเมืองท่ีมี ดินแดน ประชากร รัฐบาล และอํานาจอธิปไตย
- องคประกอบที่สําคัญท่ีสุดของรัฐ คือ อํานาจอธิปไตย

2. ดินแดน
- ตองมีอาณาเขตแนนอน รวมถึงแผนดิน นานน้ํา นานฟา
- บางประเทศอาจมีดินแดนไมตอเนื่อง
- แตไมไดกําหนดขนาดของพื้นท่ี
- ดินแดนขนาดเล็กท่ีถือวาเปนรัฐ เชน วาติกัน
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3. รัฐเดี่ยว (เอกรัฐ) คือ รัฐท่ีมีรัฐบาลเดียวบริหารประเทศ เชน ไทย ลาว สิงคโปร ฟลิปปนส ญ่ีปุน
นิวซีแลนด

4. รัฐรวม (สหพันธรัฐ) ดูท่ีจํานวนหรือรูปแบบรัฐบาล คือ เปนรัฐท่ีมี 2 รัฐบาลขึ้นไป (รัฐบาลกลางและ
รัฐบาลมลรัฐ) เชน อเมริกา แคนาดา รัสเซีย มาเลเซีย พมา สวิตเซอรแลนด

หลักการใชอํานาจปกครอง
1. รวมอํานาจ

- สวนกลางมีอํานาจควบคุมท้ังหมด
- ใหกระทรวง ทบวง กรมตั้งอยูท่ีสวนกลาง
- สวนกลางจัดสงเจาหนาท่ีของรัฐออกไปปฏิบัติหนาท่ียังสวนตางๆ ของประเทศ
- ขอดี เชน การบริหารมีเอกภาพ วางแผนพัฒนาไดงาย ประหยัดคาใชจาย
- ขอเสีย เชน การบริหารไมมีประสิทธิภาพ งานลาชา คนในทองถิ่นไมมีโอกาสปกครองตนเอง

2. กระจายอํานาจ
- ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครองตนเอง
- องคกรสวนทองถิ่น ไดแก อบจ. อบต. เทศบาล และรูปแบบพิเศษคือ กรุงเทพฯ  พัทยา
- ขอดี เชน ลดภาระสวนกลาง แกไขปญหาตรงเปาหมาย เปนพ้ืนฐานการปกครองตนเอง
- ขอเสีย เชน การบริหารขาดเอกภาพ เสียคาใชจายมาก

3. แบงอํานาจ
- สงเจาหนาท่ีจากสวนกลางไปดูแลสวนภูมิภาค
- องคกรสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน
- ขอดี เชน ประชาชนไดรับบริการเร็วขึ้น
- ขอเสีย เชน เจาหนาท่ีรัฐไมเขาใจปญหาและความตองการของประชาชน

ประเภทการปกครอง
โดยคนเดียว - สมบูรณาญาสิทธิราชย

- เผด็จการ
โดยคนสวนนอย - อภิชนาธิปไตย

- คณาธิปไตย
- คอมมิวนิสต (คุมอํานาจท้ังหมด)

โดยคนสวนมาก - ประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตย

1. หลักการ
- ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
- หลักสิทธิ หนาท่ี
- มีเสรีภาพภายใตขอบเขตกฎหมาย
- หลักความเสมอภาค
- หลักนิติธรรม
- ยอมรับและทําตามเสียงสวนมาก (แตก็ไมละเมิดเสียงสวนนอย)
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2. รูปแบบ
1. ประชาธิปไตยโดยตรง เชน เอเธนส
2. ประชาธิปไตยโดยออม (เลือกผูแทน)

ระบอบเผด็จการ
1. หลักการ

- รวมอํานาจเขาศูนยกลาง
- ใหความสําคัญกับอํานาจรัฐและผูปกครองมากกวาสิทธิเสรีภาพบุคคล
- คัดคานการปกครองโดยประชาชน
- มีรัฐธรรมนูญ รัฐสภา และการเลือกตั้ง

2. รูปแบบ
อํานาจนิยม - รัฐมุงควบคุมเฉพาะเรื่องการเมือง
เผด็จการเบ็ดเสร็จ - รัฐมุงควบคุมและจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกดาน

- แบงเปนคอมมิวนิสตและฟาสซิสต
• คอมมิวนิสต  - ตอตานระบบนายทุน

- ยกเลิกกรรมสทิธ์ิทรพัยสนิและชนชัน้ทางสงัคม
- มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว

• ฟาสซิสต  - ศรัทธาในผูนํา
- เนนลัทธิชาตินิยมอยางรุนแรง
- มีการลงทุน
- เชน เยอรมนี อิตาลี สเปน (ในชวง WW.II)

ระบบรัฐบาล
1. รัฐสภา  - ประมุขกับหัวหนารัฐบาลเปนคนเดียวกัน

- ประมุขไมตองรับผิดชอบทางการเมือง
- สภามาจากการเลือกตั้ง (แตรัฐบาลมาจากความไววางใจของสภา)
- สภามีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล
- มียุบสภา (โดยนายกรัฐมนตรี)
- มีการลงมติไมไววางใจ

2. ประธานาธิบดี - ประมุขกับประธานาธิบดีเปนคนละคนกัน
- ประมุขตองรับผิดชอบทางการเมือง
- สภาและประธานาธิบดีตางมาจากการเลือกตั้ง
- สภาไมมีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล
- ไมมียุบสภา
- ไมมีการลงมติไมไววางใจ

3. แบบกึ่ง - เชน ฝรั่งเศส
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ระบบการเมืองกับเศรษฐกิจ
1. ทุนนิยมดั้งเดิม
2. ทุนนิยมเผด็จการ
3. ทุนนิยมบังคับ (ฟาสซิสต)
4. สังคมนิยมประชาธิปไตย
5. สังคมนิยมคอมมิวนิสต
6. ทุนนิยมสวัสดิการ (ทุนนิยมสมัยใหม)
7. การเมืองเศรษฐกิจแบบรวมมือ

พระมหากษัตริย
1. ฐานะและบทบาท

- ทรงเปนท่ีเคารพสักการะ (ผูใดจะละเมิดมิได)
- ทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
- ทรงเปนพุทธมามกะ (พุทธศาสนิกชน)
- ทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก (ผูอุปถัมภศาสนาตางๆ)
- ทรงเปนสัญลักษณแหงความตอเนื่องของชาติ (เปนสถาบันท่ีอยูอยางถาวร)
- ทรงอยูเหนือการเมืองและกฎหมาย (มีผูรับสนองพระบรมราชโองการ)
- ทรงเปนกลางทางการเมือง (ไมฝกใฝพรรคการเมืองใด)

2. อํานาจ
- ทรงใชอํานาจอธิปไตยทางออม
- พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ พระราชทานอภัยโทษ สถาปนาฐานันดรศักดิ์
- ทรงแตงตั้งคณะองคมนตรี สมุหราชองครักษ ขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน ตําแหนง

ปลัดกระทรวง อธิบดีหรือเทียบเทา
- ทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
- ทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
- ทรงเรียกประชุมรัฐสภา เปดและปดสมัยประชุม
- ปรึกษาหารือและตักเตือนรัฐบาล

ทาทาย  ทานาย :  รัฐศาสตร
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสัมพันธกับหลัก (การกระจายอํานาจ/ การแบงอํานาจ)
2. ประเทศที่มีประมุขของรัฐแบบเดียวกันคือ (มาเลเซีย-กัมพูชา-บรูไน/ เวียดนาม-ลาว-พมา)
3. การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยไดรับอิทธิพลจาก (อังกฤษ/ ฝรั่งเศส)
4. ฟาสซิสตเปนระบอบเผด็จการรูปแบบ (เบ็ดเสร็จนิยม/ อํานาจนิยม)
5. ตําแหนงท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งคือ (ปลัดกระทรวง/ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร)

ดูเฉลยทายบทนะจะ
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กฎหมาย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย

1. ลักษณะของกฎหมาย
- ตองมาจากรัฏฐาธิปตย
- เปนขอบังคับใชไดท่ัวรัฐ
- ใชกําหนดพฤติกรรมของมนุษย
- มีผลบังคับใชไดท่ัวไป
- มีผลบังคับใชไดตลอดไป
- มีสภาพบังคับ

2. “ความไมรูกฎหมาย ไมเปนขอแกตัว” คือ เมื่อทําผิดกฎหมาย จะอางวาไมรูวามีกฎหมายบัญญัติไวไมได
ระบบกฎหมาย

1. ระบบ Civil Law  - “กฎหมายลายลักษณอักษร” หรือ “ระบบประมวลกฎหมาย”
- ตัดสินคดีโดยยึดตัวบทกฎหมายเปนเกณฑ
- คําพิพากษาไมใชท่ีมาของกฎหมาย (แตเปนตัวอยางของการใชกฎหมาย)
- เชน ไทย ญ่ีปุน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน สวิตเซอรแลนด

2. ระบบ Common Law - “กฎหมายจารีตประเพณี”
- ถือวาคําพิพากษาของศาลและจารีตประเพณีเปนท่ีมาของกฎหมาย
- ตัดสินตามคําพิพากษาของศาลคดีกอนๆ
- เชน อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด

ประเภทของกฎหมาย
- ตามรูปแบบ : กฎหมายลายลักษณอักษร, กฎหมายไมเปนลายลักษณอักษร
- ตามความสัมพันธคูกรณี : กฎหมายเอกชน, กฎหมายมหาชน
- ตามหนาท่ี (วิธีการใช) : กฎหมายสารบัญญัติ, กฎหมายวิธีสบัญญัติ
- ตามแหลงกําเนิด : กฎหมายในประเทศ, กฎหมายระหวางประเทศ
- ตามสภาพบังคับ : กฎหมายแพง, กฎหมายอาญา
- ตามวิธีบัญญัติ (ความมุงหมาย) : กฎหมายตามเนื้อความ, กฎหมายตามแบบพิธี
1. กฎหมายระหวางประเทศ

- คูกรณีระหวางรัฐกับรัฐ
- เชน การสงผูรายขามแดน การประกาศสงคราม การรักษาสันติภาพ เรื่องอาณาเขต

2. กฎหมายเอกชน
- คูกรณีระหวางบุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับนิติบุคคล แบงเปน

1. กฎหมายแพง (เก่ียวกับสิทธิหนาท่ีของเอกชน)
2. กฎหมายพาณิชย (เก่ียวกับการคาและธุรกิจ)
3. กฎหมายพิจารณาความแพง (ขอบังคับการดําเนินคดีทางแพง)
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3. กฎหมายมหาชน
- คูกรณีระหวางรัฐกับเอกชน แบงเปน

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2. กฎหมายปกครอง
3. กฎหมายอาญา
4. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและอาญา
5. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

4. กฎหมายสารบัญญัติ
- กําหนดเรื่องสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบของบุคคล
- เชน กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา

5. กฎหมายวิธีสบัญญัติ
- เปนสวนของกระบวนการท่ีจะบังคับใหเปนไปตามกฎหมายสารบัญญัติ
- เชน กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การจัดทํากฎหมาย
1. หนวยงานที่จัดทํากฎหมาย

1. องคกรพิเศษ - เชน ส.ส.ร.
2. ฝายนิติบัญญัติ - กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย
3. ฝายบริหาร - พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
4. องคการทองถิ่น

2. พระราชบัญญัติ
(ผูเสนอราง) 1. คณะรัฐมนตรี

2. สส. ไมนอยกวา 20 คน
3. ผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง 10,000 คนขึ้นไป
4. ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

(ผูพิจารณา) - รัฐสภา
(ผูตรา) - พระมหากษัตริย

3. พระราชกําหนด
(กรณี) 1. เรื่องฉุกเฉินตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

2. เรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรเงินตราท่ีตองพิจารณาโดยดวนและลับ
(ฐานะ) - “กฎหมายช่ัวคราว” (หลังจากประกาศใชแลวตองสงใหรัฐสภาอนุมัติ)
(ผูเสนอราง) - รัฐมนตรี
(ผูพิจารณา) - คณะรัฐมนตรี
(ผูตรา) - พระมหากษัตริย
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4. พระราชกฤษฎีกา
(กรณี) - กําหนดรายละเอียดกฎหมายแมบท เชน เรียกประชุมรัฐสภา ยุบสภา
(ฐานะ) - ต่ํากวาพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด
(ผูเสนอราง) - รัฐมนตรี
(ผูพิจารณา) - คณะรัฐมนตรี
(ผูตรา) - พระมหากษัตริย
(ขอสังเกต) 1. ถาจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรมขึ้นใหมใหตราเปนพระราชบัญญัติ

2. แตถารวมหรือโอน ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

กฎหมายแพง
มี 6 บรรพ
1. หลักท่ัวไป
2. หนี้
3. เอกเทศสัญญา
4. ทรัพยสิน
5. ครอบครัว
6. มรดก

บุคคล
1. บุคคลธรรมดา

- เริ่มสภาพเมื่อคลอดและมีชีวิตรอดเปนทารก
- สภาพนี้สิ้นสุดลงเมื่อตายหรือสาบสูญโดยศาลสั่ง

2. นิติบุคคล
- บุคคลสมมตินี้ เชน บริษัทจํากัด วัด สมาคม มูลนิธิ
- ไมมีสิทธ์ิในการสมรสหรือเปนบุตรบุญธรรม
- เริ่มสภาพบุคคลเมื่อมีการจดทะเบียนตอเจาหนาท่ี
- สภาพนี้สิ้นสุดลงเมื่อจดทะเบียนยกเลิกหรือลมละลาย

3. บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
- เมื่ออายุครบ 20 ปบริบูรณ
- เมื่อทําการสมรสแลว โดยชายหญิงมีอายุครบ 17 ปบริบูรณขึ้นไป (ถายังไมบรรลุนิติภาวะเรียกวา

ผูเยาว)
4. บุคคลที่ถูกจํากัดความสามารถ

1. ผูเยาว
2. คนไรความสามารถ
3. คนเสมือนไรความสามารถ
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5. นิติกรรมสัญญาท่ีผูเยาวทําไดเองและมีผลสมบูรณ
- นิติกรรมท่ีเปนคุณประโยชนแกผูเยาวฝายเดียว เชน ผูเยาวไดรับท่ีดินโดยเสนหา
- ท่ีผูเยาวตองทําเองเฉพาะตัว เชน การรับรองบุตร
- ท่ีผูเยาวทําเพ่ือเลี้ยงชีพและเหมาะสมแกฐานะ เชน ซ้ืออาหาร หนังสือ
- ทําพินัยกรรมไดเองเมื่อมีอายุครบ 15 ป

6. โมฆกรรม
- นิติกรรมท่ีไมมีผลใชบังคับตามกฎหมาย เปนการกระทําท่ีเสียเปลา

7. โมฆียกรรม
- นิติกรรมท่ีมีผลใชบังคับไดจนกวาจะถูกบอกลาง
- เมื่อบอกลางแลวตกเปนโมฆะ แตถามีการรับรองคือใหสัตยาบันก็จะสมบูรณ

นิติกรรม
1. ลักษณะของนิติกรรม

- ตองมีบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป
- มีการกระทําดวยเจตนา
- การกระทํานั้นไมขัดตอกฎหมาย
- ดวยความสมัครใจ
- ตองผูกนิติสัมพันธระหวางบุคคล
- กอใหเกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิ

2. ขอบเขตการแสดงเจตนาทํานิติกรรมสัญญา
- ตองไมขัดตอกฎหมาย เชน จางฆาคน ซ้ือขายยาเสพติด หนี้สินจากการเลนพนัน
- มีวัตถุประสงคพนวิสัยเปนไปไมได เชน ทําสัญญาพาคนไปเที่ยวดวงอาทิตย
- มีวัตถุประสงคท่ีไมขัดตอศีลธรรม ความสงบเรียบรอย เชน ทําสัญญาจางภริยาเชา
- ตองทําใหถูกตองตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว เชน การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย

บางชนิด จะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอเจาหนาท่ี
การกูยืมเงิน

- การกูยืมเงินเกินกวา 2,000 บาท ถาไมมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือ และลงลายมือช่ือผูยืม
จะฟองรองบังคับคดีกันไมได

- กฎหมายกําหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดไวไมใหเกินรอยละ 15 ตอป (รอยละ 1.25 ตอเดือน) ถา
เกินกวานั้นมีความผิด ดอกเบี้ยท้ังหมดตกเปนโมฆะ (ไมใชโมฆะเฉพาะสวนท่ีเกินอัตรา) และผูกูยังมี
หนาท่ีชําระเงินตนคืน สวนผูใหกูอาจมีความผิดทางอาญาดวย

- แตถาเปนการกูยืมเงินจากบริษัทเงินทุนหรือธนาคาร สามารถเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราดังกลาว
ตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
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พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2548 มีการแกไขในเรื่อง
สําคัญ เชน

1. เดิมกฎหมายกําหนดใหการกูยืมเงินกวา 50 บาท ตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลาย
มือช่ือผูยืมเปนสําคัญ จึงจะฟองรองบังคับคดีได แตไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขของจํานวนเงินจาก 50
บาท เปน 2,000 บาท

2. เดิมกฎหมายกําหนดใหการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยซ่ึงตกลงกันเปนราคา 500 บาท หรือกวานั้นขึ้นไป
ตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่งอยางใดลงลายมือช่ือฝายผูตองรับผิดชอบเปนสําคัญหรือไดวางมัดจําไว 
หรือไดชําระหนี้บางสวนแลว จึงจะฟองรองบังคับคดีได แตไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขของราคาจาก 500
บาท เปน 20,000 บาท

ทรัพย ทรัพยสิน
1. ทรัพย - สิ่งท่ีมีรูปราง
2. ทรัพยสิน - ทรัพยและสิ่งท่ีไมมีรูปรางก็ได ซ่ึงอาจมีราคาและถือเอาได เชน ลิขสิทธ์ิ
3. สังหาริมทรัพย  - ทรัพยท่ีอาจเคลื่อนยายได เชน โตะ

- กําลังแรงของธรรมชาติ เชน กระแสไฟฟา พลังนํ้าตก พลังไอน้ํา
- สิทธิเก่ียวกับสังหาริมทรัพย เชน สิทธิจํานํา ลิขสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ

4. อสังหาริมทรัพย - ทรัพยสินท่ีไมอาจเคลื่อนยายได
- ทรัพยซ่ึงติดอยูกับท่ีดิน เชน บาน ไมยืนตน
- ทรัพยซ่ึงประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดิน เชน กรวดทราย ถนน

5. การซ้ือขายแลกเปลี่ยนท่ีตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอเจาหนาท่ี
- อสังหาริมทรัพย (โดยเฉพาะที่ดิน)
- สังหาริมทรัพยพิเศษ (แพ เรือใหญ สัตวพาหนะ เครื่องจักร อากาศยาน)

ครอบครัว
1. การหมั้น  

- ชายหญิงบรรลุนิติภาวะหรือมีอายุ 17 ปบริบูรณ โดยที่ผูปกครองยินยอม และตองมีของหมั้น
2. ถาไมมีการสมรส - ศาลบังคับใหสมรสไมได

- ชายเรียกสินสอดคืนได
- สวนของหมั้นตองดูตามความผิดวาเกิดจากฝายใด

3. บุคคลที่สมรสได
- ชายหญิงอายุ 17 ปบริบูรณ (ถาต่ํากวาน้ีตองใหศาลสั่ง)

4. บุคคลที่สมรสไมได - ผูสืบสายโลหิตเดียวกัน
- ผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม
- มีคูสมรสแลว
- คนวิกลจริต
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5. สินสวนตัว - ทรัพยสินท่ีฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส
- เปนเครื่องใชสอยสวนตัว
- มีผูยกใหหรือไดรับมรดก
- ของหมั้น (สินสวนตัวของหญิง)

6. สินสมรส - ทรัพยสินท่ีไดมาระหวางสมรส
- ดอกผลที่เกิดจากสินสวนตัว

มรดก
- ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย รวมถึงสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบตางๆ
- ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายเรียกวา ทายาทโดยธรรม
- ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรมเรียกวา ทายาทโดยพินัยกรรม
- พินัยกรรมคือ การกําหนดการเผ่ือตายในเรื่องทรัพยสินของผูตาย

กฎหมายอาญา
ลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญา

1. เปนกฎหมายมหาชน ท่ีวาดวย “ลักษณะความผิด” และ “ลักษณะโทษ”
2. บัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรโดยชัดเจนแนนอน
3. ตองตีความโดยเครงครัดตามตัวอักษร และตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาไมมีความผิด
4. ไมมีผลยอนหลัง (ยอนหลังใหผลรายมิได-เพ่ิมโทษไมได แตยอนหลังใหเปนผลดีได)

ภาคของประมวลกฎหมายอาญา
ภาค 1 - บทบัญญัติท่ัวไป
ภาค 2 - ความผิด
ภาค 3 - ลหุโทษ

ผูที่จะรับโทษทางอาญามีหลักเกณฑการพิจารณา
- ตองมีการกระทํา
- มีการกระทําโดยเจตนา
- ผูกระทําตองมีความรูผิดชอบหรือบังคับตนเองได
- การกระทํานั้นมีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดและกําหนดโทษไว
- การกระทํานั้นไมมีเหตุท่ีกฎหมายยกเวนโทษให

ความผิดทางอาญา
1. ความผิดอาญาแผนดิน เชน ทํารายรางกาย ฆาคนตาย ลักทรัพย
2. ความผิดท่ียอมความกันได เชน ลูกลักทรัพยพอแม
3. ความผิดลหุโทษ เปนความผิดทางอาญาที่มีโทษเบา จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท

หรือท้ังจําท้ังปรับ เชน เปลือยกาย ทําลามก สงเสียงดัง ยิงปนในชุมชน
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ผลทางกฎหมายอาญา
1. ยกเวนความผิด เชน การกระทําเพ่ือปองกัน
2. ยกเวนโทษ เชน สามีลักทรัพยภรรยา
3. ยอมความได เชน ลูกลักทรัพยบิดา พ่ีลักทรัพยนองรวมบิดามารดาเดียวกัน
4. ลดโทษ เหตุลดโทษเพราะบันดาลโทสะ
5. เพ่ิมโทษ ถามีการกระทําความผิดซํ้า ศาลอาจจะเพ่ิมโทษไดแลวแตกรณี
6. รอการลงโทษ

ประเภทของการลักทรัพย
1. ลักทรัพย เอาสังหาริมทรัพยของผูอื่นไปโดยทุจริต
2. วิ่งราวทรัพย ฉกฉวยซึ่งหนา
3. ชิงทรัพย ใชกําลังประทุษราย
4. ปลนทรัพย รวมกันชิงทรัพยตั้งแต 3 คนขึ้นไป
5. ยักยอกทรัพย เบียดบังเอาทรัพยผูอื่นมาเปนของตน

ศัพทกฎหมายอาญา
1. ซองโจร คน 5 คนขึ้นไปสมคบกันทําผิดทางอาญา
2. กอการจลาจล คน 10 คนขึ้นไปใชกําลังประทุษรายขูเข็ญเพ่ือทําใหบานเมืองวุนวาย
3. อั้งย่ี คณะบุคคลปกปดวิธีดําเนินการ และมุงหมายทําผิดกฎหมาย

ผูบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย
1. พนักงานฝายปกครองและตํารวจ
2. พนักงานสอบสวน
3. อัยการ

ผูบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล
1. คดีอาญา : พนักงานราชทัณฑ  พนักงานคุมประพฤติ
2. คดีแพง  : พนักงานบังคับคดี พนักงานพิทักษทรัพย

ทาทาย  ทานาย :  กฎหมาย
1. ผูรบับตุรบุญธรรมตองมอีายไุมต่าํกวา (15/ 25) ป และจะตองมอีายแุกกวาบุตรบุญธรรมอยางนอย (15/ 25) ป
2. การหมั้นจะทําไดเมื่อชายหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ มิฉะนั้นเปน (โมฆะ/ โมฆียะ)
3. การสมรสจะทําไดเมื่อชายหญิงมีอายุ (17/ 18) ปบริบูรณ แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให

ทําการสมรสกอนนั้นได
4. ทนายแผนดิน หมายถึง (พนักงานอัยการ/ พนักงานฝายปกครอง)
5. บุตรลักทรัพยบิดาถือเปน (ความผิดท่ียอมความได/ ความผิดท่ีกฎหมายยกเวนโทษให)

ดูเฉลยทายบทนะจะ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 กับ 2540

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับ พ.ศ. 2550

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับ พ.ศ. 2540

ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.)
แบบแบงเขต กําหนดใหมีเขตท่ีใหญขึ้น
-  โดยใชจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง
-  และแตละเขตเลือกตั้งจะมีผูแทนไดไมเกิน 3 คน
   (ขึ้นอยูกับจํานวนประชากร)
-  รวมท้ังสิ้น 400 คน

ระบบการเลือกตั้ง สส. แบบแบงเขต 400 คน
ใชเขตเล็ก และแตละเขตมี สส.ไดเขตละ 1 คน

ระบบการเลือกตั้ง สส. แบบสัดสวน
- ไดแบงออกเปน 8 กลุมจังหวัด
- แตละกลุมจังหวัดมี สส. จากบัญชีรายช่ือได 10 คน
- รวมท้ังสิ้น 80 คน

ระบบบัญชีรายช่ือ ใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง
จํานวน 100 คน

ในการนับคะแนนแบบสัดสวนนั้นใชเกณฑคะแนนเสียง
ขั้นต่ําท่ีพรรคการเมืองจะตองไดรับจึงจะมี ส.ส. แบบ
บัญชีรายช่ือได

ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ พรรคการเมือง
จะไดคะแนนเสียงอยางนอยรอยละ 5 จึงจะไดท่ีนั่ง
จากระบบนี้

ผูลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เปน สส. ไมจําเปนตองมวีฒุกิารศึกษา
ระดบัปรญิญาตรอีกีตอไป

กําหนดใหผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปน สส. จะตองมี
วุฒิปริญญาตรีเปนอยางนอย

ลดระยะเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองของผูลงสมัคร
รับเลือกตั้ง สส. ในกรณียุบสภาลงเหลือเพียง 30 วัน

ผูท่ีจะลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ไดจะตองเปน
สมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา 90 วัน จนถึง
วันเลือกตั้ง

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตองหามของผูลงสมัคร สส. ใน
บางประการ ไดแก
1. เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
2. เคยตองคําพิพากษาจําคุก โดยพนโทษมายังไมถึงหาป
   เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ
   ความผิดลหุโทษ
3. เปนหรือเคยเปน สว. แตยังพนจากตําแหนงไมเกิน 2 ป
4. เคยถูก สว. ถอดถอนออกจากตําแหนง

คุณสมบัติตองหามของผูลงสมัคร สส. ในเรื่อง
ดังกลาวไดกําหนดไวดังนี้
1. เปนบุคคลลมละลาย
2. เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแต 2 ปขึ้นไป
   โดยพนโทษมายังไมถึงหาป เวนแตเปนความผิด
   โดยประมาทหรือลหุโทษ
3. เปนสมาชิกวุฒิสภา
4. เคยถูก สว. ถอดถอนออกจากตําแหนงและ
   ยังไมพน 5 ป

ระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎรจะควบรวมพรรค
การเมืองไมได

ไมมี

แกไขระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งในกรณียุบสภาเปน 
“ไมนอยกวา 45 วัน แตไมเกิน 60 วัน”

กําหนดไวเพียงใหจัดใหมกีารเลอืกตัง้ภายใน 60 วนั
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับ พ.ศ. 2550

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับ พ.ศ. 2540

เปลี่ยนแปลงระบบการไดมาของสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
โดยใหมีท่ีมาสองทางรวมทั้งสิ้น 150 คน ดังนี้
1. มาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน
   รวม 76 คน
2. มาจากการสรรหา รวม 74 คน

สว. มาจากการเลือกตั้งท้ังหมด จํานวน 200 คน

เพ่ิมคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ สว. ใหเขมขนขึ้น
เชน
- ไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนง
   ทางการเมืองหรือ สส.
- ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง
   หรือเคยเปน และพนจากตําแหนงมาแลวไมเกิน 5 ป
- ไมเปน สส. หรือเคยเปน สส. และพนจากตําแหนงมา
   แลวไมเกิน 5 ป เปนตน

ไมมี

- ลดจํานวนในการเขาช่ือของประชาชนเพื่อเสนอราง
   กฎหมายเหลือเพียง 10,000 ช่ือ
- และใหสิทธิประชาชนไมนอยกวา 50,000 คนในการเขา
   ช่ือเพ่ือเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได

กําหนดใหใชรายช่ือถึง 50,000 รายช่ือและไม
สามารถเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได

สส. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 สามารถยื่นญัตติขอเปด
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได

สส. จํานวนไมนอยกวา 2 ใน 5 สามารถยื่นญัตติ
ขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได

สส. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 6 สามารถยื่นขอเปด
อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีรายบุคคล แมในขณะยื่นหรือ
หลังจากย่ืนขอเปดอภิปรายดังกลาวรัฐมนตรีผูนั้นจะพน
จากตําแหนง ไปเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอื่นก็ตาม

สส. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 สามารถยื่นขอ
เปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีรายบุคคลได แต
ถารัฐมนตรีดังกลาวพนจากตําแหนงไปแลว จะไม
สามารถอภิปรายได

เมื่อ ครม. บริหารราชการมาเกิน 2 ป แลวฝายคานไม
นอยกวาก่ึงหนึ่งสามารถยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววาง
ใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลได

ไมมี

ลดจํานวนในการเขาช่ือของประชาชนเพือ่รองขอใหถอดถอน
ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงเหลอืเพียง 20,000 ช่ือ

กําหนดใหใชรายช่ือถึง 50,000 รายช่ือ

นายกรัฐมนตรีอยูในตําแหนงไดไมเกิน 8 ป ไมมี
ประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ในกรณีท่ี
มีบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ

ไมมี
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ทบทวนประเด็นสําคัญในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 (ดูเฉลยทายบทนะจะ)

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ฉบบั พ.ศ. 2550

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณา-
จกัรไทย ฉบบั พ.ศ. 2540

1. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง เสนอรางกฎหมาย (10,000/20,000/50,000) คน 50,000 คน
ขอถอดถอนนักการเมือง (10,000/20,000/50,000) คน 50,000 คน
เสนอแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ

(10,000/20,000/50,000) คน ไมมี

2. ผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ
   (P = ประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง
   ไมนอยกวา .......... คน)

1. คณะรัฐมนตรี
2. (สส./สว.) ไมนอยกวา 20 คน
3. P 10,000 คน
4. ศาลหรือองคกรอิสระตาม
   รัฐธรรมนูญเฉพาะกฎหมาย
   ท่ีเก่ียวกับการจัดองคกร
   และกฎหมายที่ประธานศาล
   และประธานองคกรนั้นเปน
   ผูรักษาการ

1. คณะรัฐมนตรี
2. สส. ไมนอยกวา
   20 คน ตามมติพรรค
3. P 50,000 คน

3. ผูมีสิทธิเสนอญัตติแกไขเพ่ิมเติม
   รัฐธรรมนูญ

1. คณะรัฐมนตรี
2. สส. ไมนอยกวา 1 ใน 5
3. สส. และ สว. ไมนอยกวา 1
   ใน 5
4. P 50,000 คน

1. คณะรัฐมนตรี
2. สส. ไมนอยกวา 1/5
3. สส. และ สว.
   ไมนอยกวา 1/5

4. ผูมีสิทธิขอถอดถอนผูดํารงตําแหนง
   ทางการเมือง

1. สส. ไมนอยกวา 1 ใน 4
2. P 20,000 คน
3. สว. ไมนอยกวา 1 ใน 4
   (เสนอถอดถอนสมาชิก สว.
    เทาน้ัน)

1. สส. ไมนอยกวา 1
   ใน 4
2. P 50,000 คน
3. สว. ไมนอยกวา 1 ใน 4
   (เสนอถอดถอน
   สมาชิก สว. เทานั้น)
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ความสัมพันธระหวางประเทศ
ตัวแสดงระหวางประเทศ

1. องคการระหวางประเทศ (IGOs)  - องคการของรัฐบาล
2. องคการท่ีไมใชของรัฐบาล (NGOs) - เชน กลุมกรีนพีช

ความรวมมือระหวางประเทศ
1. ASEAN พัฒนามาจากสมาคมอาสา (ASA-Association of Southeast ASia)
2. ASEM (Asia-Europe Meeting) การประชุมเอเชีย-ยุโรป
3. APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ความรวมมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟก
4. OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)
5. OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) องคการความมั่นคงและความ

รวมมือแหงยุโรป
6. EU (European Union) สหภาพยุโรป
7. AFTA
8. NAFTA
9. UNCTAD
10. WTO

ความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค
1. BIMSTEC (Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation)

สมาชิก :  บังกลาเทศ อินเดีย พมา ศรีลังกา ไทย เนปาล ภูฏาน
2. ACMECS (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy)

สมาชิก :  ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม
3. MGC (Mekong-Ganga Cooperation)

สมาชิก : ไทย อินเดีย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม
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เฉลยทาทาย  ทานาย
สังคมวิทยา
1. การขัดเกลาทางสังคม ทําใหวัฒนธรรมเปนมรดกของสังคม
2. สถานภาพเปนตัวบงช้ีถึง สิทธิ-หนาท่ี-ความรับผิดชอบ
3. สังคมไทยเปนสังคม เจาขุนมูลนาย
4. ปจจุบันครอบครัวมีขนาดเล็กลง เปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
5. ปญหาสังคมท่ีเปนปญหาพ้ืนฐานท่ีกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ในสังคมไทยตามมาคือ ปญหาความยากจน
รัฐศาสตร
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสัมพันธกับหลัก การกระจายอํานาจ
2. ประเทศที่มีประมุขของรัฐแบบเดียวกันคือ มาเลเซีย-กัมพูชา-บรูไน
3. การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยไดรับอิทธิพลจากอังกฤษ
4. ฟาสซิสตเปนระบอบเผด็จการรูปแบบเบ็ดเสร็จนิยม
5. ตําแหนงท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง คือ ปลัดกระทรวง
กฎหมาย
1. ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป และจะตองมีอายุแกกวาบุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป
2. การหมั้นจะทําไดเมื่อชายหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ มิฉะนั้นเปนโมฆะ
3. การสมรสจะทําไดเมื่อชายหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการ

สมรสกอนนั้นได
4. ทนายแผนดิน หมายถึง พนักงานอัยการ
5. บุตรลักทรัพยบิดาถือเปน ความผิดท่ียอมความได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550
1. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

1.1 เสนอรางกฎหมาย 10,000 คน
1.2 ขอถอดถอนนักการเมือง 20,000 คน
1.3 เสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 50,000 คน

2. ผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ สส. ไมนอยกวา 20 คน
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แบบทดสอบ

จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1. ความสามารถในขอใดท่ีช้ีวามนุษยเปนสัตวสังคมท่ีแตกตางไปจากสัตวประเภทอื่น

1) ความสามารถในการอยูรวมกันเปนกลุม
2) ความสามารถในการดํารงเผาพันธุของกลุม
3) ความสามารถในการสรางกฎเกณฑแบบแผนของกลุม
4) ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมของกลุม

2. “พอแมตองเลี้ยงดูลูกของตนในชวงท่ีลูกยังเปนทารก สวนลูกก็ตองเลี้ยงดูพอแมเปนการตอบแทนเมื่อยามที่
ทานแกชรา” ขอความนี้แสดงถึงลักษณะประการใดของวัฒนธรรม
1) วัฒนธรรมเปนแบบแผนการดํารงชีวิต

     2) วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีไดมาจากการเรียนรู
3) วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
4) วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม

3. ขอใดเกี่ยวของกับความสัมพันธแบบปฐมภูมินอยที่สุด
1) มีความใกลชิดสนิทสนม
2) มีความสัมพันธเฉพาะหนา
3) มีจํานวนสมาชิกไมมากนัก
4) มีความพึงพอใจเปนการสวนตัว

4. ขอใดเปนสถานภาพที่ติดตัวมา
1) ลูกชาวนา ตํารวจ ผูใหญบาน
2) ลูกเศรษฐี คนแก คนตัวเตี้ย
3) ลูกนายพล ขาราชการ คนผิวขาว
4) ลูกขาราชการ ผูหญิง นักพูด

5. เทศกาลใดของสังคมไทยที่สะทอนคานิยมในเรื่องความกตัญูกตเวทีไดเปนอยางดี
1) เทศกาลสงกรานต

     2) เทศกาลเขาพรรษา
3) เทศกาลตรุษ
4) เทศกาลออกพรรษา

6. คุณลักษณะพิเศษขอใดท่ีทําใหมนุษยแตกตางไปจากสัตวอื่น
1) ดํารงชีวิตอยูตามลําพังได
2) ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดีกวา
3) มีการแบงหนาท่ีกันทํางาน
4) ความสามารถในการใชสัญลักษณ
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7. ขอใดเปนตัวอยางของกลุมทุติยภูมิท้ังหมด
1) ครอบครัว  กลุมศาสนา  เพ่ือนบาน
2) ชมรมการละคร  เพ่ือนเลน  สมาคมแมบาน
3) กลุมขาราชการ  ชมรมดนตรีไทย  ครอบครัว
4) กลุมกองทัพ  สมาคมแมบาน  สหกรณรานคา

8. สถานการณใดเปนความสัมพันธระหวางมนุษยและวัฒนธรรม
1) นิดนั่งรถประจําทางไปทํางาน

   2) หนอยจามเมื่อไดกลิ่นพริกไทย
3) นอยหาวขณะนั่งเรียนหนังสือ
4) นกหูอื้อเมื่ออยูบนเครื่องบิน

9. การเปลี่ยนแปลงดานความรู ความคิด ความเช่ือ ในทางสังคมวิทยาถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด
1) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
2) การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ
3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
4) การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม

10. ปญหาขอใดมีความเก่ียวของกับปญหาความยากจน
1) ปญหาจราจร
2) ปญหาโรคเอดส
3) ปญหาสิ่งแวดลอม
4) ปญหาโสเภณี

11. “วิธีการท่ีสังคมกําหนดแบบแผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน” คือขอใด
1) การปลูกฝงวินัยทางสังคม
2) การขัดเกลาทางสังคม
3) การจัดระเบียบทางสังคม
4) การควบคุมทางสังคม

12. วิธีการท่ีสังคมถายทอดแบบแผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน เรียกวาอะไร
1) การจัดระเบียบทางสังคม
2) การควบคุมทางสังคม
3) การขัดเกลาทางสังคม

   4) การสรางวินัยทางสังคม
13. ขอใดคือแบบแผนพฤติกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันครอบครัว

1) การผลิตสมาชิกใหม
2) การเลี้ยงดูสมาชิกใหม
3) การถายทอดวัฒนธรรม
4) การสมรส
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14. ขอใดเปนองคประกอบของวัฒนธรรมทั้งหมด
1) กลุมปฐมภูมิ  สัญลักษณ  คานิยม
2) ประชากร  ความเช่ือ  บรรทัดฐาน
3) บรรทัดฐาน  คานิยม  สถาบัน

     4) ศิลปะวัตถุ  ชนกลุมนอย  ภาษา
15. ขอใดแสดงบรรทัดฐานทางสังคม

1) เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม
     2) ช้ีนกเปนนก ช้ีไมเปนไม

3) ช่ัวชางชี ดีชางสงฆ
4) ไมหลักปกเลน

16. ขอใดเปนวิถีชาวบาน
1) เหลืองขับรถฝาไฟแดง
2) ดําขโมยมะมวงเพ่ือนบาน
3) เขียวยิงกวาง
4) แดงไมกินแย

17. ขอใดมีลักษณะเปนสถานภาพที่ติดตัวมามากที่สุด
1) พ่ีของพอ
2) แมตัวอยาง
3) คนทรงเจา
4) พอบุญธรรม

18. ขอใดไมเปนสถานภาพติดตัวมา
1) ผูชาย
2) บิดา

     3) ลูกชาย
4) นองชาย

19. พลเมืองของรัฐตองมีคุณสมบัติประการใดสําคัญที่สุด
1) เปนผูมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย
2) เปนผูท่ีเกิดในประเทศนั้น
3) เปนผูมีสัญชาติของรัฐนั้น

  4) เปนผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐ
20. การปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญอยางไร

1) ชวยใหมีการกระจายรายไดสูทองถิ่น
2) ชวยใหรัฐบาลควบคุมประชาชนได
3) ชวยใหประชาชนฝกฝนการเมืองแบบประชาธิปไตย
4) ชวยใหประชาชนควบคุมขาราชการจากสวนกลางได
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21. ประเทศใดที่มีระบอบการปกครอง ประมุข และหัวหนาฝายบริหารประเทศคลายคลึงกับไทยมากที่สุด
1) ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย
2) ลาว  บรูไน
3) พมา  เวียดนาม
4) กัมพูชา  มาเลเซีย

22. หนาท่ีของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยและเผด็จการมีความคลายคลึงกันในประเด็นใดมากที่สุด
1) การตรวจสอบการบริหารงานของรัฐ
2) การเช่ือฟงคําสั่งของผูปกครองรัฐ
3) การประทวงเรียกรองสวัสดิการตอรัฐ
4) การปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ

23. การท่ีรฐัเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคดิเหน็ในกจิการท่ีเปนประโยชนไดเสยีของชาตหิรอืของประชาชน
โดยสวนรวม เรียกวาอะไร
1) การทําประชามติ         
2) การรณรงคประชาธิปไตย
3) การทําประชาพิจารณ
4) การทํามติมหาชน

24. รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2550) กําหนดใหประชาชนไดรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปอยางท่ัวถึง
โดยเฉพาะผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ขอบัญญัตินี้สอดคลองกับหลักการ
ใดในระบอบประชาธิปไตย
1) หลักเสรีภาพ
2) หลักสิทธิ
3) หลักความเสมอภาค
4) หลักนิติธรรม

25. พฤติกรรมลักษณะใดสอดคลองกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยมากที่สุด
1) กลาพูดกลาแสดงออก
2) รูจักวิพากษวิจารณ
3) เช่ือมั่นในตนเอง
4) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

26. เมื่อครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม หากผูแทนราษฎรคนใดไดรับความไวใจจากประชาชนก็
จะไดรับเลือกเขามาทําหนาท่ีตอไป ขอความนี้แสดงถึงหลักการสําคัญในระบอบประชาชาธิปไตยในขอใด
1) หลักความยินยอม
2) หลักเหตุผล
3) หลักประนีประนอม
4) หลักเสรีภาพ
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27. ระบบการเมืองใดท่ีมีพ้ืนฐานของลัทธิชาตินิยมและเชื้อชาติเปนหลัก
1) ประชาธิปไตย
2) ฟาสซิสต
3) คอมมิวนิสต
4) สังคมนิยมประชาธิปไตย

28. ขอใดไมใชอํานาจหนาท่ีของรัฐสภา
1) ออกกฎหมาย
2) กําหนดนโยบาย
3) ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
4) การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ

29. การท่ีประชาชนในชนบทออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยความสมัครใจ แสดงวาการพัฒนาชนบทประสบ
ผลสําเร็จสืบเนื่องมาจากปจจัยขอใด
1) หลักการมีสวนรวมทางการเมือง         
2) หลักการพัฒนาทางการเมือง
3) หลักการกระจายอํานาจทางการปกครอง
4) หลักการแบงอํานาจทางการปกครอง

30. ขอใดเปนสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
1) การออกเสียงประชามติ
2) การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
3) การประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
4) การปองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร

31. กฎหมายไทยจัดอยูในระบบใด
1) ระบบกฎหมายแพงและพาณิชย
2) ระบบประมวลกฎหมาย
3) ระบบกฎหมายจารีตประเพณี
4) ระบบลูกผสมของระบบประมวลกฎหมายและระบบกฎหมายจารีตประเพณี

32. การหมั้นท่ีสมบูรณและมีผลผูกพันบังคับชายหญิงคูหมั้นไดนั้น จะตองประกอบดวยเงื่อนไขสําคัญในเรื่องใด
1) ชายหญิงอายุ 17 ปบริบูรณ ไดรับความยินยอม มีของหมั้น มีสินสอด
2) ชายหญิงอายุ 17 ปบริบูรณ ไดรับความยินยอม มีของหมั้น ไมมีสินสอดก็ได
3) ชายหญิงอายุ 18 ปบริบูรณ ไดรับความยินยอม ไมมีของหมั้นก็ได มีสินสอด
4) ชายหญิงอายุ 18 ปบริบูรณ ไดรับความยินยอม ไมมีของหมั้นก็ได ไมมีสินสอดก็ได
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33. นายเอกขวางกอนหินขนาดใหญเขาไปในรถโดยสารประจําทางในขณะที่วิ่งเขามาในระยะใกลแตเผอิญกอน
หินนั้นไปถูกศีรษะนายโทซึ่งนั่งอยูในรถโดยสารประจําทางคันนั้น ทําใหนายโทถึงแกความตาย นายเอกจะมี
ความผิดหรือไม อยางไร
1) ผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา            
2) ผิดฐานฆาคนตายโดยไมเจตนา
3) ผิดฐานฆาคนตายโดยประมาท
4) ไมผิดเพราะเปนอุบัติเหตุ

34. “การบังคับคดีอาญา ในกรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตและจําคุกน้ัน ศาลจะสั่งให .................... เปน
ผูจัดการบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา”  ควรเติมขอใดลงในชองวางจึงจะถูกตอง
1) เจาพนักงานตํารวจ
2) เจาพนักงานอัยการ
3) เจาพนักงานบังคับคดี
4) เจาพนักงานราชทัณฑ

35. ขอใดตอไปนี้ทําใหนิติกรรมมีผลสมบูรณ
1) นายกิตทําสัญญาซ้ือขายบานและที่ดินกับนายศักดิ์โดยทําเปนหนังสือระหวางกันเอง
2) นายสันตซ่ึงเปนคนเสมือนไรความสามารถทําพินัยกรรมดวยตนเอง
3) นายโชคทําสัญญาจางใหบริษัทนําเท่ียวพาไปทัศนศึกษาดาวพฤหัสบดี
4) นายชาติอายุ 19 ป ทําสัญญาซ้ือรถยนตมาขับขี่

36. “ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 653 บัญญัติวา การกูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถามิ
ไดมีหลักฐานแหงการกูยืมเปน .................... อยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือ .................... เปนสําคัญ ทานวา
จะ  ....................  หาไดไม”  ควรเติมขอใดลงในชองวางตามลําดับ
1) หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  ผูยืม  ฟองรองบังคับคดี
2) หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  ผูใหยืม บังคับชําระหนี้
3) หนังสือ  ผูยืม  ฟองรองบังคับคดี
4) หนังสือ  ผูใหยืม  บังคับชําระหนี้

37. ศรรักษขับรถยนตโดยประมาทชนนางแดงซึ่งเปนภรรยาของนายดําเสียชีวิต ศรรักษถูกศาลพิพากษาใหรอลง
อาญา 2 ปและปรับ 20,000 บาท ขอใดผิด
1) นายดําผูเปนสามีสามารถเรียกรองใหศรรักษชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นได
2) การกระทําของศรรักษเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและเปนการละเมิดตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย
3) ศรรักษยังอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฐานขับรถโดยประมาท
4) ศรรักษตองรายงานตัวกับพนักงานบังคับคดีตามระยะเวลาที่ศาลไดกําหนดไวหรือขึ้นกับดุลพินิจของศาล
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38. ขอใดแสดงสัดสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งกับแบบสัดสวน ตามท่ีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 ไดถูกตอง
1) 400 : 150
2) 400 : 80
3) 480 : 150
4) 480 : 80

39. รัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2550) กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิกวุฒิสภาไวอยางไร
1) 76 คนมาจากการเลือกตั้ง และ 74 คนมาจากการสรรหา
2) 76 คนมาจากการเลือกตั้ง และ 80 คนมาจากการสรรหา
3) 150 คนมาจากการเลือกตั้ง และ 74 คนมาจากการสรรหา
4) 150 คนมาจากการเลือกตั้ง และ 76 คนมาจากการสรรหา

40. “ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 กําหนดเขตการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวน โดยจัดแบงพ้ืนท่ีประเทศออกเปน .................... กลุมจังหวัด โดยแตละเขตเลือกตั้งมี
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได .................... คน”  ควรเติมขอใดลงในชองวางตามลําดับ
1) 10 กลุมจังหวัด 8 คน
2) 8 กลุมจังหวัด 8 คน
3) 10 กลุมจังหวัด 10 คน
4) 8 กลุมจังหวัด 10 คน

41. ขอใดกลาวไมถกูตองเก่ียวกบัสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ฉบบั พ.ศ. 2550
1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งมีจํานวน 400 คน
2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมจําเปนตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
4) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไปเปนรัฐมนตรีตองออกจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

42. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับ พ.ศ. 2550
1) แบงพ้ืนท่ีออกเปน 8 กลุมจังหวัด มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 10 คน
2) บัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้งตองมีรายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้งครบตามจํานวนและ

ตองเรียงตามลําดับหมายเลข
3) รายช่ือของบุคคลตามบัญชีรายช่ือตองไมซํ้ากับรายช่ือของผูสมัครรับเลือกตั้งท้ังแบบแบงเขตเลือกตั้ง

และแบบสัดสวนไมวาของพรรคการเมืองใด
4) การนับคะแนนแบบสัดสวนกําหนดเกณฑคะแนนเสียงขั้นต่ําท่ีพรรคการเมืองจะตองไดรับ
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43. กลุมบุคคลใดไมมีสทิธิในการเสนอรางพระราชบัญญัต ิตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ฉบบั พ.ศ. 2550
1) คณะรัฐมนตรี
2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคนที่พรรคใหความเห็นชอบแลว
3) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
4) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน

44. โครงการที่ใชช่ือวา “คอบราโกลด” เปนความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาในดานใด
1) ความมั่นคง
2) การตอตานการกอการราย
3) การปราบปรามยาเสพติด
4) การพัฒนาเศรษฐกิจ

เฉลย

1. 3) 2. 1) 3. 2) 4. 2) 5. 1) 6. 4) 7. 4) 8. 1) 9. 1) 10. 4)
11. 3) 12. 3) 13. 4) 14. 3) 15. 1) 16. 4) 17. 1) 18. 2) 19. 3) 20. 3)
21. 4) 22. 4) 23. 1) 24. 2) 25. 4) 26. 1) 27. 2) 28. 2) 29. 1) 30. 1)
31. 2) 32. 2) 33. 1) 34. 4) 35. 2) 36. 3) 37. 4) 38. 2) 39. 1) 40. 4)
41. 4) 42. 4) 43. 2) 44. 1)
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การนับศักราชและการแบงยุคสมัย 
ทางประวัติศาสตรสากลและไทย 

 
การนับและเทียบศักราชสากลและไทย 
 การนับศักราชสากล 
 การนับศักราชสากลท่ีนิยมกันมากท่ีสุดในปจจุบัน คือ คริสตศักราช ซ่ึงเปนศักราชคริสตศาสนา เริ่มนับเมื่อ
พระเยซูซ่ึงเปนศาสดาประสูติ 
 - ปท่ีพระเยซูประสูตินับเปนคริสตศักราช 1 (ค.ศ. 1) หรือ A.D. 1 “A.D.” ยอมาจากคําวา “Anno Domini” 
ในภาษาละติน ตรงกับภาษาอังกฤษวา “In the year of the Lord” หรือ “ปแหงพระเจา”  
 - “B.C.” ซ่ึงยอมาจากคําวา “Before Christ” (กอนพระเยซูประสูติ) 
 - การนับ ค.ศ. เลขปจะเพ่ิมเรื่อยๆ เชน 1, 2, 3, ..., 200, ..., 1560, ..., 2006, ...  
 - การนับกอน ค.ศ. เลขปจะลดลงเปนการนับถอยหลัง เชน ขงจ๊ือมีชีวิตอยูระหวาง 551-479 ปกอน ค.ศ.   
 การนับศักราชไทย 
 การนับศักราชไทยที่ใชกันอยูในปจจุบัน คือ พุทธศักราช ซ่ึงเปนศักราชของพระพุทธศาสนา  
 - การเริ่มนับ มีอักษรยอวา พ.ศ.  
 - การนับ พ.ศ. ในเมืองไทยมีความแตกตางกับบางประเทศ เชน ศรีลังกา พมา เพราะท่ีเมืองไทยเริ่มนับ 
พ.ศ. 1 หลังพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน แลว 1 ป คือ ปแรกนับเปน พ.ศ. 0 (ศูนย) เมื่อครบ 1 ป จึงเริ่มนับ 
พ.ศ. 1 ขณะที่ศรีลังกา พมา เริ่มนับเปน พ.ศ. 1 หลังพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน  
 - พุทธศักราชของพมา และศรีลังกาจึงมากกวาเมืองไทย 1 ป เชน พ.ศ. 2551 แตศรีลังกา พมาจะเปน 
พ.ศ. 2552  
 - นอกจากการนับศักราชแบบ พ.ศ. แลว ในเมืองไทยยังมีการนับปศักราชแบบอื่นดวย คือ รัตนโกสินทรศก 
(ร.ศ.) จุลศักราช (จ.ศ.) มหาศักราช (ม.ศ.) ศักราช มีหลักเกณฑการเทียบ ดังน้ี 
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 หลักเกณฑการเทียบศักราช 
   ม.ศ. + 621 = พ.ศ. พ.ศ. - 621 = ม.ศ. 
   จ.ศ. + 1181 = พ.ศ. พ.ศ. - 1181 = จ.ศ. 
   ร.ศ. + 2324 = พ.ศ. พ.ศ. - 2324 = ร.ศ. 
   ค.ศ. + 543 = พ.ศ. พ.ศ. - 543 = ค.ศ. 
   ฮ.ศ. + 1164 = พ.ศ. พ.ศ. - 1164 = ฮ.ศ. 
   ฮ.ศ. + 621 = ค.ศ. ค.ศ. - 621 = ฮ.ศ.  
 หลักเกณฑการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
 1. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากล   
  1.1 ประวัติศาสตรสมัยโบราณ (Ancient History) หรือยุคโบราณ ตั้งแต 3,500 ป กอนคริสตศักราช 
ถึง พ.ศ. 476 เมื่อกรุงโรมศูนยกลางของจักรวรรดิโรมันตองพายแพการรุกรานของพวกอารยชน 
  1.2 ประวัติศาสตรสมัยกลาง (Medieval History) หรือยุคกลาง ตั้งแต ค.ศ. 476-1453 เมื่อ   
กรุงคอนสแตนติโนเปล เมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกตองพายแพแกพวกเตรก ซ่ึงนักประวัติศาสตร
บางคนเห็นวาสมัยกลางนาจะสิ้นสุดใน ค.ศ. 1492 ปท่ีคริสโตเฟอร โคลัมบัสคนพบทวีปอเมริกา 
  1.3 ประวัติศาสตรสมัยใหม (Modern History) หรือยุคใหม เริ่มจาก ค.ศ. 1453 จนกระทั่งปจจุบัน  
และมีนักประวัติศาสตรบางคนเห็นวาประวัติศาสตรสมัยใหมควรสิ้นสุดใน ค.ศ. 1945 ซ่ึงเปนปสิ้นสุดสงครามโลก  
ครั้งท่ี 2 และตอจากนั้นควรแบงเปนประวัติศาสตรรวมสมัย (Contemporary History)   
  1.4 ประวัติศาสตรรวมสมัย หรือยุครวมสมัย ตั้งแต ค.ศ. 1945 จนกระทั่งปจจุบัน  
 การเปรียบเทียบยุคสมัยสําคัญระหวางประวัติศาสตรสากลกับไทย 
 ประวัติศาสตรสากลเริ่มตนกอนประวัติศาสตรไทย การเปรียบเทียบในที่นี้แสดงใหเห็นสมัยประวัติศาสตร  
ท่ีสําคัญ ดังนี้   

ประวัติศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทย 
สมัยโบราณ  

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
อารยธรรมอียิปต 
อารยธรรมกรีก 
อารยธรรมโรมัน 
สิ้นสุดสมัยโบราณเมื่อ ค.ศ. 476 (พ.ศ. 1019)  

สมัยโบราณหรือสมัยกอนสุโขทัย  
อาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษที่ 7-14) 
อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) 
อาณาจักรโยนกเชียงแสน (พุทธศตวรรษที่ 12-19) 
อาณาจักรตามพรลิงค (พุทธศตวรรษที่ 13-18) 
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ประวัติศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทย 
สมัยกลาง ค.ศ. 476-1492 (พ.ศ. 1019-2035) 

จักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือ จักรวรรดิไบเซนไทน 
สิ้นสุด ค.ศ. 1453 (พ.ศ. 1996) 
การสรางอาณาจักรคริสเตียน (Christendom) 
การปกครองในระบบฟวดัล (Feudalism) 
การฟนฟูเมืองและการคา 
การฟนฟูศิลปวิทยาการ 
การคนพบทวีปอเมริกา โดยคริสโตเฟอร โคลัมบัส  
ค.ศ. 1492  

 
 
 
 
 
สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1792-1981) 
สมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) 
(สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991-2031) 

สมัยใหม ค.ศ. 1492-1945 (พ.ศ. 2035-2488) 
การสํารวจทางทะเล 
การปฏิวัติวิทยาศาสตร 
การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
การปฏิวัติฝรั่งเศส 
จักรวรรดินิยม 
สงครามโลกครั้งท่ี 1-2 
สิ้นสุดสมัยใหม ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488)  

 
สมัยธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325) 
สมัยรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325-ปจจุบัน) 
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
ยุคปรับปรุงประเทศ 
เปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย 
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2488 

สมัยปจจุบัน/รวมสมัย ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488-
ปจจุบัน) 

สงครามเย็น ค.ศ. 1945-1991 (พ.ศ. 2488-2534) 
ยุคเทคโนโลยีการส่ือสาร  

 
 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
(พ.ศ. 2489-ปจจุบัน) 

 
 2. การแบงยุคสมัยของนักโบราณคดี   
  2.1 ยุคกอนประวัติศาสตร แบงออกเปน 4 ยุค คือ  
   ยุคหินแรก (Eolithic Age) → ยุคปาเถ่ือนมนุษยยังไมนุงหมเสื้อผา ใชหนังสัตวปกปดรางกาย 
เรรอนหากิน 
   ยุคหินเกา (Paleolithic Age) → เริ่มปองกันตัวเอง ประดิษฐอาวุธ เชน ขวานท่ีทําจากหิน 
คอนไมมีดาม รูจักใชไฟ รูจักการนุงหม เก็บผลไมกิน ลาสัตว 
   ยุคหินกลาง (Mesolithic Age) → เริ่มสรางท่ีอยูดวยไมแทนการอยูตามถํ้า ทํามีดจากหิน 
และฉมวกใชลาสัตวเปนอาหาร มีความเช่ือทางศาสนา รูจักการวาดรูปตามฝาผนังถํ้า 
   ยุคหินใหม (Neolithic Age) → เริ่มรูจักประดิษฐสิ่งของใหสวยงาม ตั้งหลักแหลงตามลุมแมน้ํา 
สรางบานเรือน เพาะปลูก เลี้ยงสัตว มีความคิดทางศาสนา มีหลักฐาน เชน แนวเสาหินในจีน อังกฤษ และบราซิล 
จัดเปนตนกําเนิดของแหลงวัฒนธรรมลุมน้ําของมนุษย ไดแก อียิปต เมสโปเตเมีย 
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  2.2 ยุคประวัติศาสตร แบงออกเปน 2 ยุค คือ  
   ยุคสําริด (Bronze Age) → เริ่มมีการประดิษฐสิ่งจากโลหะสําริด (ทองแดง + ดีบุก) รูจัก   
การประดิษฐตัวอักษร เกิดอารยธรรมบริเวณตางๆ ไดแก เมโสโปเตเมีย จีน อินเดีย กรีกโบราณ และโรมัน 
   ยุคเหล็ก (Iron Age) → เริ่มใชเหล็กมาทําอาวุธและเครื่องมือท่ีแข็งแรงมากขึ้น  
  2.3 หลักเกณฑของนักมนุษยวิทยา นักมนุษยวิทยา คือ ผูศึกษาและฟนฟูอดีตของมนุษยจาก
ลักษณะทางกาย และวัฒนธรรม โดยใชเกณฑของความกาวหนาท่ีสําคัญเปนตัวกําหนด ดังนี้ 
   การปฏิวัติเกษตรกรรม (คลื่นลูกท่ี 1) ประมาณ 3,500 ป ลวงมาแลว มนุษยรูจักการเพาะปลูก 
ตั้งถ่ินฐานอยูเปนชุมชน 
   การปฏิวัติอุตสาหกรรม (คลื่นลูกท่ี 2) ประมาณ 250 ป ลวงมาแลว มนุษยนําเครื่องจักรมาใช
แทนแรงงานคน ทําใหผลิตไดมากขึ้น เร็วขึ้น และดีขึ้น 
   การปฏิวัติเกษตรกรรม (คลื่นลูกท่ี 3) เริ่มประมาณปลายคริสตศตวรรษท่ี 20 มนุษยติดตอสื่อสาร
กันไดรวดเร็วท้ังภาพและเสียง 
 
วิธีการทางประวัติศาสตร 
 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การต้ังหัวขอที่จะศึกษา คือ การเลือกเรื่องหรือประเด็นท่ีตนเองสนใจ อยากรูหรือมีความสงสัยใน
ความรูเดิมวาถูกตองเพียงใด เมื่อเลือกหัวขอไดแลว ก็ควรตั้งใหนาสนใจทั้งสําหรับตนเองและผูอื่น 
 2. การรวบรวมหลักฐาน คือ การสํารวจ รวบรวมหลักฐานในหัวขอท่ีตนเองตองการศึกษา ท้ังหลักฐานช้ันตน 
(ปฐมภูมิ) และหลักฐานขั้นรอง (ทุติยภูมิ) หลักฐานช้ันตนมีความสําคัญมากกวาหลักฐานช้ันรอง แตหลักฐานช้ันรอง
ใหประโยชนในลักษณะเปนจุดเริ่มตนท่ีดี 
 3. การวิเคราะห และประเมินคุณคาของหลักฐาน คือ การวิเคราะหหลักฐานวาเปนของจริง บันทึกโดย 
ผูเก่ียวของรูเห็นเหตุการณนั้นจริง หรือเปนของปลอมแปลง โดยผูท่ีไมไดเก่ียวของรูเห็นเหตุการณจริง หลักฐาน
นั้นมีความนาเช่ือถือ ถูกตอง เปนกลาง หรือบันทึกไวเพียงดานใดดานหนึ่ง เขาขางตนเอง เปนตน 
 4. การเลือกสรรและจัดความสัมพันธของขอมูล คือ การคัดเลือกขอมูลท่ีมีความสําคัญ ตรงกับเรื่องท่ี
ตองการศึกษาท้ังจากหลักฐานช้ันตนและหลักฐานช้ันรอง แลวนํามาจัดหมวดหมูตามเคาโครงเรื่องท่ีกําหนดไว เชน 
ความเปนมาของเรื่อง สาเหตุ เหตุการณ ขอสรุป เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห และการสังเคราะห 
 5. การนําเสนอขอมูลหรือการสังเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนสุดทายในวิธีการทางประวัติศาสตร เปนการ
นําขอมูลท่ีผานการวิเคราะหมาเรียบเรียงใหไดเรื่องราวตามท่ีตองการ พรอมกับเสนอความรูใหมหรือแนวคิดใหมท่ี
ไดจากการศึกษาคนควา 
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วิวัฒนาการของประวัติศาสตรไทย 
 
วิวัฒนาการของประวัติศาสตรไทย 
 ประเทศไทยในปจจุบันนี้เคยเปนดินแดนที่มีรองรอยความเจริญตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร เชน ท่ีบานเกา 
จังหวัดกาญจนบุรี และที่บานเชียง จังหวัดอุดรธานี 
 
 สมัยสุโขทัย 
 อาณาจักรสุโขทัย สถาปนาเมื่อประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 18 
 1. รูปแบบดานสังคมสมัยสุโขทัย มีการแบงชนช้ันในสังคมออกเปน 2 ชนช้ัน กลาวคือ 
  1.1 ชนช้ันปกครอง ไดแก พระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ ขุนนาง 
  1.2 ราษฎร คือ คนสวนใหญของประเทศ ประกอบดวย 
   - ไพรหรือไพรฟา มีหนาท่ีปองกันประเทศยามศึกสงคราม 
   - ทาส คือ พวกขายตนเองแกนายเงิน หรือเชลยศึก 
   - คนตางชาติ คือ ชาวตางประเทศที่เขามาอยูในสุโขทัย ซ่ึงไดรับการตอนรับอยางดี 
   - พระสงฆ ไดรับการยกยองวาเปนผูประพฤติดี และเปนศูนยรวมของทุกชนช้ัน 
 2. ดานวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญของสุโขทัยไดช่ือวาเปนอูอารยธรรมของไทย 
 3. ดานสถาปตยกรรม นิยมสรางเจดียซ่ึงมี 3 แบบดวยกัน 
  3.1 เจดียทรงพุมขาวบิณฑหรือดอกบัวตูม 
  3.2 เจดียทรงกลมหรือทรงลังกา 
  3.3 เจดียทรงเรือนธาตุ ซ่ึงมีฐานเปนสถูปสี่เหลี่ยมแบบศรีวิชัย สวนดานบนเปนเจดียทรงกลม 
 4. ดานประติมากรรม  
  4.1 การสรางพระพุทธรูปสําริด 
  4.2 การทําเครื่องเคลือบ ท่ีเรียกวา “สังคโลก” 
 5. ดานวรรณกรรมที่สําคัญ  
  5.1 ศิลาจารึกสุโขทัย หลักท่ี 1 และหลักท่ี 2 (พ.ศ. 1826) พอขุนรามคําแหงประดิษฐอักษรไทย    
  5.2 หนังสือไตรภูมิพระรวง 
 6. ดานเศรษฐกิจ   
  6.1 อาชีพท่ีสําคัญ คือ การเพาะปลูก การทําหัตถกรรม การคาขาย   
  6.2 เงินตรา เงินท่ีใช คือ เบ้ียหอยและเงินพดดวง 
  6.3 การเก็บภาษีอากร ไมมีการเก็บภาษี 
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 7. ดานการปกครองของสุโขทัย มีลักษณะสําคัญ คือ 
  7.1 การปกครองแบบพอปกครองลูก เนื่องจากอาณาจักรไมกวางขวาง ประชาชนนอย กษัตริยเปน
ผูนําของชุมชน 
  7.2 การปกครองแบบทหาร หนาท่ีพลเมืองตองรักษาความปลอดภัยของชาติ 
  7.3 การปกครองแบบกระจายอํานาจ แบงออกเปน 2 สวน คือ 
   - สวนกลาง สุโขทัยจะเปนศูนยกลางการปกครองภายในราชอาณาจักร 
   - สวนภูมิภาค แบงเปนหัวเมืองช้ันใน ช้ันนอก และประเทศราช 
 8. ดานกฎหมายและการศาล ไดรับอิทธิพลจากกฎหมายของอินเดีย คือ คัมภีรพระธรรมนูญศาสตร  
ผสมกับประเพณีไทยที่สําคัญ เชน กฎหมายมรดก กฎหมายท่ีดิน  
 ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ. 1921-1962) 
 1. มีท่ีตั้งอยูหางไกลจากทะเล 
 2. มีรูปแบบการปกครองแบบกระจายอํานาจดูแลไมท่ัวถึง 
 3. การกอตั้งอาณาจักรอยุธยา ทําใหถูกตัดดานการคา 
 
 สมัยอยุธยา 
 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893  
 1. ดานยุทธศาสตร มีภูมิประเทศเปนเกาะ มีแมน้ํา 3 สาย ลอมรอบ คือ แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี และ
แมน้ําเจาพระยา   
 2. ดานเศรษฐกิจ   
  - เปนศูนยกลางการคมนาคม เพราะมีแมน้ํา 3 สาย 
  - พ้ืนดินอุดมสมบูรณเหมาะแกอาชีพการเกษตร 
  - ตั้งอยูใกลทะเล เรือเดินทะเลสามารถติดตอไดสะดวก 
 3. ดานการปกครอง   
  อยุธยามีอํานาจ 417 ป มีกษัตริย 34 พระองค 5 ราชวงศ คือ 
  3.1 ราชวงศอูทอง  (พ.ศ. 1893-1913 และ พ.ศ.1931-1952) 
  3.2 ราชวงศสุพรรณภูมิ (พ.ศ. 1913-1931) และ (พ.ศ. 1952-2112) 
  3.3 ราชวงศสุโขทัย (พ.ศ. 2112-2172) 
  3.4 ราชวงศปราสาททอง (พ.ศ. 2172-2231) 
  3.5 ราชวงศบานพลูหลวง (พ.ศ. 2231-2310) 
  การปกครองแบงออกเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค และประเทศราช 
 4. ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  กฎหมายรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง เรียกวา “พระคัมภีรธรรมนูญศาสตร” 
 5. ดานการคากับประเทศ 
  สินคาท่ีตางประเทศตองการ ไดแก เครื่องเทศ ไมหอม ขาว ดีบุก พริกไทย น้ําตาล เขาสัตว    
ประเทศคูคา ไดแก จีน ญ่ีปุน อินเดีย ชวา โปรตุเกส สเปน และฮอลันดา   
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 6. ดานความสัมพันธระหวางไทยกับพมา   
  สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงวางรากฐานการปกครองของอยุธยาไว ดังนี้ 
  - จัดการปกครองแบบรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง 
  - แบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางฝายทหารกับฝายพลเรือน 
  - จัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม ซ่ึงใชสืบมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 5) 
   กรุงศรีอยุธยาสถาปนาเมื่อ พ.ศ. 1893 เสียกรุงแกพมาครั้งท่ี 1 เมื่อ พ.ศ. 2112 เสียกรุงแกพมา
ครั้งท่ี 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 และเปนการสิ้นสุดสมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงยาวนานถึง 417 ป 
 
 สมัยกรุงธนบุรี 
 หลังจากการสูญเสียอาณาจักรอยุธยาครั้งท่ี 2 (พ.ศ. 2310) บุคคลสําคัญท่ีกูเอกราช คือ สมเด็จพระเจา-
ตากสินมหาราช ซ่ึงไดสถาปนาอาณาจักรธนบุรีขึ้นบริเวณฝงขวาของแมน้ําเจาพระยา เมื่อ พ.ศ. 2310 และครองราชย-
สมบัติถึง พ.ศ. 2325   
 เศรษฐกิจชวงแรก ตองพระราชทานทรัพยซ้ือขาวเลี้ยงประชากร การคาไมเจริญ เน่ืองจากเกรงภัยสงคราม  
มีการปรับปรุงสถาปตยกรรมบาง และเกิดกบฏยึดอํานาจอางวาพระเจาตากสติฟนเฟอน และอัญเชิญสมเด็จเจาพระยา-
มหากษัตริยศึกขึ้นครองราชย  เปนปฐมกษัตริยราชวงศจักรี 
 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน รัชกาลท่ี 1-3 (พ.ศ. 2325-2394) 
 1. ดานการปกครอง   
  1.1 รูปแบบการปกครองทั้งสวนกลางและภูมิภาค คลายกับกรุงศรีอยุธยา 
  1.2 พยายามสรางบานเมืองใหมีความเจริญเชนเดียวกับอาณาจักรอยุธยา 
  1.3 ปรับตัวเพ่ือปองกันตนเองจากการคุกคามของชาติตะวันตก  
 2. ดานกฎหมาย  
  รวบรวมและปรับปรุงกฎหมายตราสามดวง   
 3. ดานพระพุทธศาสนา   
  3.1 รัชกาลท่ี 1 โปรดเกลาฯ ใหชําระพระไตรปฎก เรียกวา “ฉบับทองใหญ” สรางวัดพระศรีรัตน-
ศาสดาราม    
  3.2 รัชกาลท่ี 2 มีการแลกสมทูตระหวางไทยกับลังกา 
  3.3 รัชกาลท่ี 3 สถาปนาธรรมยุตินิกาย ปฏิสังขรณวัด รวม 53 วัด 
 4. ดานเศรษฐกิจ   
  4.1 รัชกาลท่ี 1 เศรษฐกิจยังไมเจริญเทาท่ีควรเนื่องจากการศึกการสงคราม 
  4.2 รัชกาลท่ี 2 เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวในปลายสมัย  
  4.3 สมัยรัชกาลท่ี 3 เศรษฐกิจเจริญรุงเรือง และไดทําสัญญาการคากับอังกฤษ เรียกวา “สัญญา
เบอรนี” พ.ศ. 2369  
   รายไดหลักจากการเก็บภาษี เชน ภาษีผานดาน การคาสําเภาหลวงกับตางประเทศ กําไรจากการ
ผูกขาด 
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 5. ดานโครงสรางชนชั้นของสังคม 
  แบงสมาชิกของสังคม เปนลําดับชนช้ันตามระบบศักดินา ไดแก พระมหากษัตริย เจานาย ขุนนาง ไพร 
ทาส พระสงฆ 
  5.1 พระมหากษัตริย 
   กษัตริยทรงเปนท่ีเคารพรักสักการะของปวงชน รวมท้ังการนําเอาลัทธิเทวราชาจากขอม และ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีผลทําใหพระมหากษัตริยเปรียบเสมือนสมมติเทพ มีการเปลี่ยนแปลงกฎมณเฑียรบาล 
พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร 12 ประการ 
 

ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร 
1. การให (ทาน) พระราชทานทรัพยสิ่งของใหแก  
 ผูสมควรไดรับ  

1. รักษาทางพระราชไมตรีกับตางประเทศ 

2. การละเวนจากทําบาป (ศีล) เวนจากการทําบาป 
 ท้ังกาย วาจา ใจ  

2. อนุเคราะหขาราชบริพาร 

3. การเสียสละ (บริจาค) เสียสละพระราชทรัพย 
 และความสุขเพ่ือบานเมือง  

3. อนุเคราะหพระญาติวงศานุวงศ 

4. ความออนโยน (มัทวะ) ปฏิบัติดวยความละมุนละไม
 ไมถือพระองค  

4. เก้ือกูลนักปราชญราชบัณฑิต 

5. ความซ่ือตรง (อาชวะ) ทรงซ่ือตรงทุกกรณี  5. อนุเคราะหประชาชนในชนบทหางไกล 
6. ความไมโกรธ (อโกธะ) ระงับอารมณโกรธ ไมวูวาม  6. อนุเคราะหผูทรงศีล สมณะชีพราหมณ 
7. ความหนักแนนมั่นคง (ตปะ) ปฏิบัติหนาท่ีครบถวน  7. อนุรักษสัตว มิใหสูญพันธุ 
8. ความอดทน (ขันติ) อดทนตอความยากลําบาก  
 ในการแกปญหาบานเมือง  

8. ประพฤติคุณธรรมเปนตัวอยางแกคนท้ังหลาย 

9. ความยุติธรรม (อวิโรธนะ) ยึดหลักประโยชนสุข
 ของสวนรวม  

9. เลี้ยงดูคนยากจนไมใหเบียดเบียนผูอื่น 

10. ความไมเบียดเบียน (อวิหิงสา) ไมเบียดเบียนให
 ผูอื่นเดือดรอน  

10. ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของศาสนา 

 11. ไมไปในท่ีอันไมสมควรแกพระเจาแผนดิน  
 12. ไมโลภในลาภอันมิควรแกพระเจาแผนดิน  
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  5.2 พระราชวงศหรือเจานาย 
   ยศของเจานาย มี 2 ประเภท คือ 
   1. สกุลยศ ไดรับตั้งแตเกิด สกุลยศในสมัยอยุธยาตอนตน ใชคําวา “เจา” เชน เจาอาย เจาย่ี 
เจาสาม ตอมาสมัยพระเอกาทศรถ ไดปรากฏสกุลยศของเจานายมี 3 ช้ัน คือ เจาฟา พระองคเจา และหมอมเจา 
   2. อิสริยยศ ไดรับพระราชทาน เนื่องจากรับใชราชการแผนดิน มักขึ้นตนดวยคําวา “พระ”   
เชน พระราเมศวร พระบรมราชา สมัยสมเด็จพระนารายณ มี “เจาทรงกรม” เลิกใชในสมัยรัชกาลท่ี 5 
  5.3 ขุนนาง เปนชนสวนนอยในสังคม 
   ยศ หมายถึง ฐานะหรือบรรดาศักดิ์ เชน สมเด็จเจาพระยา เจาพระยา พระยา พระ หลวง ขุน 
หมื่น 
   ตําแหนง หมายถึง หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เชน สมุหพระกลาโหม สมุหนายก เสนาบดี ปลัดทูลฉลอง 
เจากรม 
   ราชทินนาม หมายถึง นามท่ีไดรับพระราชทาน เชน มหาเสนายมราช จักรีศรีองครักษ พลเทพ 
   ศักดินา หมายถึง เครื่องกําหนดฐานะหรือความรับผิดชอบตองานราชการ โดยครอบครองที่นา
มากนอยตามศักดินา 
  5.4 ไพร เปนพลเมืองสวนใหญของสังคมไทยทั้งชายและหญิง มีศักดินาระหวาง 10-25 ไร ตองขึ้น
สังกัดมูลนาย มิฉะนั้นจะไมไดรับการคุมครองจากกฎหมาย 
   ประเภทของไพร 
   1. ไพรหลวง คือ ไพรท่ีสังกัดประจํากรม มีหนาท่ีเขาเวรรับราชการเขาเดือนออกเดือน (ปหนึ่ง
ทํางาน 6 เดือน) 
   2. ไพรสม คือ ไพรท่ีพระมหากษัตริยพระราชทานแกขุนนาง มีหนาท่ีทํางานตามท่ีมูลนายสั่ง 
   3. ไพรสวย คือ ไพรสมและไพรหลวงท่ีสงของ (สวย) มาแทนการใชแรงงาน  
   การเลื่อนฐานะของไพร 
   1. มีความสามารถในการรบ 
   2. ไพรนําชางเผือกมาถวาย 
   3. ไพรเปดเผยการทุจริตของขุนนาง 
   4. ออกบวชและศึกษาพระธรรมจนจบเปรียญ แลวลาสิกขาบทมารับราชการ  
 สมัยตนรัตนโกสินทร มีการปรับปรุงระบบไพร ดังน้ี 
 - รัชกาลที่ 1 เขาเดือนออก 2 เดือน (หนึ่งปทํางาน 4 เดือน) 
 - รัชกาลที่ 2 เขาเดือนออก 3 เดือน (หนึ่งปทํางาน 3 เดือน) 
  ไพรเลือกสังกัดมูลนายได 
  ไพรท่ีบวชเมื่อลาสิกขาบทใหรับราชการตามกรมได 
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 สมัยปฏิรูป รัชกาลที่ 4-7 (พ.ศ. 2394-2475) 
 1. ดานการปกครอง   
  1.1 สมัยรัชกาลที่ 4   
   - ทรงทําบานเมืองใหทันสมัย เพ่ือมิใหมหาอํานาจตะวันตกใชเงื่อนไขความลาหลังดอยพัฒนา  
เปนขออางใชกําลังเขายึดเปนเมืองขึ้น ดวยการใชพระบรมราโชบายเพื่อความอยูรอด คือ ยอมทําสนธิสัญญา
เสียเปรียบ เรียกวา “สนธิสัญญาเบาวริง” 
  1.2 สมัยรัชกาลที่ 5   
   - เสด็จประพาสตนเพ่ือใหทราบสภาพความเปนอยูของราษฎร 
   - ตั้งสภาที่ปรึกษา ไดแก สภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน และสภาที่ปรึกษาในพระองค 
   - เปลี่ยนโครงสรางระบอบการปกครองของประเทศใหม ไดแก 
    1. การบริหารราชการสวนกลาง ยกเลิกตําแหนงสมุหกลาโหมและสมุหนายก และจุสดมภ 4 
โดยแบงหนวยราชการออกเปน 12 กระทรวง 
    2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค ยกเลิกหัวเมืองช้ันเอก โท ตรี และจัตวา และฐานะเมือง
ประเทศราชเปนแบบมณฑล ขึ้นตรงตอกระทรวงมหาดไทย 
    3. การบริการราชการสวนทองถิ่น มีการเลือกตั้งผูใหญบานครั้งแรกท่ีบางปะอิน และจัดตั้ง
สุขาภิบาล 2 แหง คือ สุขาภิบาลกรุงเทพ และที่ตําบลทาฉลอม จังหวัดสมุทรปราการ 
  1.3 สมัยรัชกาลที่ 6 
   - ทรงวางพ้ืนฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
    1. จัดใหมีการศึกษาภาคบังคับ 
    2. จัดตั้งดุสิตธานี  (พ.ศ. 2461) 
    3. ใหเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของหนังสือพิมพ 
  1.4 สมัยรัชกาลที่ 7   
   - เตรียมจัดการปกครองแบบเทศบาล 
   - เตรียมพระราชทานรัฐธรรมนูญ  
 2. ดานกฎหมายและการศาล 
  2.1 รัชกาลที่ 4 ไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (สนธิสัญญาเบาวริง) และการพิจารณาคดีแบบ
จารีตนครบาล 
  2.2 รัชกาลที่ 5 จัดระเบียบการศาลแบบยุโรป เชน ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลแพง และศาลตางประเทศ 
มีการรางประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ. 2451) 
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 3. ดานเศรษฐกิจ 
  ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงแลว การคาของไทยเจริญกาวหนาขึ้นมาก ทําใหมีการปรับปรุงดาน
เศรษฐกิจหลายอยาง เชน 
  3.1 รัชกาลท่ี 1 
   - เปลี่ยนการใชเงินพดดวงมาเปนเงินเหรียญ 
   - ขุดคลอง ตัดถนนเพ่ิมขึ้นหลายสาย 
  3.2 รัชกาลท่ี 5 
   - เปลี่ยนมาตราเงินไทยมาใชระบบทศนิยม 
   - ใชทองคําเปนมาตรฐานเงินตราแทนเงิน 
   - ใหใชเหรียญบาท สลึง และเหรียญสตางคแทนเงินแบบเดิม 
   - มีการจัดตั้งธนาคารของเอกชนไทยขึ้นเปนครั้งแรก คือ แบงคสยามกัมมาจล (ปจจุบัน คือ 
ธนาคารไทยพาณิชย) 
  3.3 รัชกาลท่ี 6 
   โปรดใหตั้งคลังออมสินขึ้น (ปจจุบัน คือ ธนาคารออมสิน)  
 4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 4-6 
  สมัยรัชกาลที่ 4 
  1. ใหขาราชการสวมเสื้อเวลาเขาเฝาตามอารยประเทศ 
  2. ออกประกาศรับฎีกาจากราษฎรเดือนละ 4 ครั้ง (ทุกวันโกน) 
  3. ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
  4. ประกาศยกเลิกการยิงกระสุน และอนุญาตใหราษฎรเขาเฝาในเวลาเสด็จพระราชดําเนิน 
  5.  ใหสิทธิอิสระแกสตรีสามัญชนในการเลือกคูครอง 
  6. บุตรและภรรยามีสิทธิไมยอมใหบิดาและสามีขายตนเองเปนทาส 
  7. จางชาวตางชาติมาสอนหนังสือแกพระราชโอรสและพระราชธิดา 
  8. สงนักเรียนไทยไปศึกษาตอตางประเทศ 
  9. ออกหนังสือทางราชการเลมแรก คือ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อพ.ศ. 2401 และยังคงมีอยูถึงปจจุบัน 
เมื่อ พ.ศ. 2398 เรียกวา “สนธิสัญญาเบาวร่ิง” และตอมาไดทําสัญญาทํานองเดียวกันกับชาติอื่นๆ อีก  
  สมัยรัชกาลที่ 5 
  1. การเลิกไพร รัชกาลท่ี 5 โปรดใหดําเนินมาตรการตางๆ จนนําไปสูการยกเลิกระบบไพร ดังนี้ 
   1.1 พ.ศ. 2440 โอนกรมพระสุรัสวดีขึ้นกับกระทรวงกลาโหม 
   1.2 การฟนฟูกรมทหารมา โดยใหเขาควบคุมกําลังคนแทนการใหมูลนายอื่นๆ ควบคุม ซ่ึงโอนไพรสม
ท่ีเจานายสิ้นพระชนมเขามาเปนทหาร และรับสมัครคนขอมือขาว (ไพรท่ีไมสังกัดมูลนาย) เปนทหารกรมทหารหนา 
ไดกลายเปนพ้ืนฐานสําหรับการจัดกองประทัพประจําการ 
   1.3 ไพรโยกยายไปที่ใดตองโอนยายทะเบียนสํามะโนครัว โดยขาราชการทองถิ่นคอยดูแลและเปน
การยกเลิกการควบคุมไพรผานมูลนาย 
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   1.4 พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑจาง พ.ศ. 2443 โดยใหคาจางแกผูถูกเกณฑแรงงาน พ.ศ. 2444 
มีการประกาศใหพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการ เพ่ือเปนกฎหมายแนนอนวาชายฉกรรจอายุ 18-60 ป ตอง
เสีย “คาราชการ” ไมเกินปละ 6 บาท 
   1.5 พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร พ.ศ. 2448 กําหนดใหชายฉกรรจทุกคนอายุ 18-60 ป 
ตองเปนทหาร ผูผานการคัดเลือกตองเปนทหารประจําการ 2 ป และไดรับการฝกทหารแบบใหม กฎหมายฉบับนี้
เปนขั้นตอนสุดทายของการยกเลิกการควบคุมไพรแบบเดิมโดยปริยาย 
  2. การเลิกทาส 
   2.1 ลดหยอนคาตัวทาสที่เกิดตั้งแต พ.ศ. 2411 ทําใหในท่ีสุดก็พนจากความเปนทาสเมื่ออายุครบ 21 ป 
   2.2 เริ่มซ้ือทาสปลดปลอยใหเปนอิสระ 
   2.3 ใหลดจํานวนบอนเบี้ย เพราะทรงเห็นวาการพนันเปนท่ีมาของการขายตัวเปนทาสดวย 
   2.4 ในป พ.ศ. 2448 จึงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสไดสําเร็จ 
    การเลิกระบบไพรและทาสมีผลทําใหเกิดแรงงานอิสระ และอํานาจทางการเมืองของกษัตริย
มั่นคงสังคมกาวหนาและทันสมัย  
  สมัยรัชกาลที่ 6 
  1. ทรงประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษา บังคับเด็กไทยทุกคนตองจบการศึกษาอยางต่ํา ป.4 
  2. ทรงตั้งมหาวิทยาลัยแหงแรก (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  
 5. ดานการจัดการศึกษา 
  สมัยรัชกาลท่ี 5 เริ่มจัดการศึกษาอยางจริงจัง นําไปสูการศึกษาในระบบโรงเรียน  
  ปจจัยผลักดันใหมีการจัดการศึกษา 
  1. การเขามาเผยแผศาสนาของมิชชันนารี 
  2. การเสด็จประพาสตางประเทศของรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงทําใหพบเห็นความเจริญกาวหนาของตางชาติ 
และเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา 
  3. ความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถสมัยใหม  
  การเริ่มตนจัดการศึกษา 
  พ.ศ. 2414 จัดตั้ง “โรงเรียนหลวง” ขึ้น แตอยูในวงศชนช้ันสูง 
  - ตอมา พ.ศ. 2427 จัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรขึ้น คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม 
  - ตั้งโรงเรียนตามมณฑลตางๆ  
  - ตั้งกรมศึกษาธิการ ขึ้นใน พ.ศ. 2430 เพ่ือดูแลการจัดตั้งโรงเรียน จัดทําแบบเรียนหลวงและการ
สอบไล 
  - จัดใหทุนเลาเรียนหลวง เพ่ือสงคนที่มีการศึกษาดีไปศึกษาตอตางประเทศ 
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  การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยภายหลัง พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน 
  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การเมืองการปกครองใน พ.ศ. 2475 สภาพสังคมไทยมีการ  
เปลี่ยนแปลงหลายอยาง เชน 
  1. มีการขยายการศึกษากวางขวาง ไมจํากัดเพศ ชาติ ศาสนา ตามกําลังภูมิปญญาและทุนทรัพย 
  2. ระบบชนชั้นถูกยกเลิก 
  3. รัฐธรรมนูญไดกําหนดความเสมอภาคกันทางกฎหมาย 
  4. นําวัฒนธรรมตะวันตกเขามาใชในสังคมไทย เชน ดานการแตงกาย การรับประทานอาหาร       
การดํารงชีวิตประจําวัน 
  5. อุดมการณสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยสมบูรณขึ้น 
   กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง กลุมชนช้ันกลาง มีบทบาทมากในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรไดยึดหลัก 6 ประการ ไดแก 
   1. หลักเอกราช 
   2. หลักความมั่นคงภายใน 
   3. การบํารุงความสุขสมบูรณของราษฎร หรือการเศรษฐกิจ 
   4. หลักสิทธิเสมอภาค 
   5. หลักเสรีภาพ 
   6. หลักการศึกษา  
  นโยบายสําคัญท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไดแก 
  การขยายการศึกษา 
  พ.ศ. 2475 ไดมีการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหประชาชนทุกคนไมจํากัดเพศ ชาติ ศาสนา 
ไดรับการศึกษา เพ่ือเปนประโยชนในการประกอบอาชีพ 
  พ.ศ. 2477 ไดเปดทําการสอนระดับอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการเมือง จัดเปนตลาดวิชา 
นอกเหนือจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  พ.ศ. 2478 ไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา ทําใหทุกตําบลมีโรงเรียนและจัดเปนการศึกษา
ภาคบังคับ 
  พ.ศ. 2486 ไดมีการกอตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นอีก 3 แหง ไดแก 
  - มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
  - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  - มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ความเสมอภาคในสังคม 
  หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใชเมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ไดรับความเสมอภาคในทางกฎหมาย
และเสรีภาพของประชาชนที่จะพูด เขียน ประชุม ทําใหสิทธิเสรีภาคของคนในสังคมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 
  นอกจากนี้มีการประกาศยกเลิกบรรดาศักดิ์และยศของขาราชการพลเรือน 
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  วัฒนธรรม 
  วัฒนธรรมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
  1. เปลี่ยนแปลงการแตงกาย โดยหันมาสวมกางเกงและสวมเสื้อนอกผูกไทแบบตะวันตก 
  2. ยกเลิกพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา 
  3. ยกยองสถานภาพสตรีเทาเทียมบุรุษ 
  4. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมแหงชาติ 
  5. ปรับปรุงวัฒนธรรมดานภาษาและหนังสือ  
  สังคมไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  
  ผลของสงครามโลกครั้งท่ี 2 เกิดปญหาภายในสังคมมากมาย โดยเฉพาะปญหาความสงบเรียบรอย
ภายในรัฐบาลแกไขปญหาพรอมกับรับความชวยเหลือจากตางประเทศมากขึ้น 
  ดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาตางประเทศมากขึ้น และรับความชวยเหลือ
ผานองคกรตางๆ เชน ยูซอม มูลนิธิฟุลไบรท มูลนิธิเอเชีย และเริ่มเปลี่ยนการจัดการศึกษาไปตามแบบ
สหรัฐอเมริกา  
  สังคมไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  ผลการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจทําใหประเทศไทยพัฒนาสูการเปนประเทศทุนนิยม สังคมไทย 
สมัยนี้มีการขยายตัวดานการศึกษาไปสูสวนภูมิภาค โดยการตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นอีก 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การต้ังมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาและแบบมหาวิทยาลัยเปด
อีกท้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท้ังในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย 
 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต และสรรพสิ่งท้ังมวลท่ีมนุษยไดสรางสรรคขึ้น ตลอดจนความคิด
และความรูตางๆ ท่ีมนุษยเรียนรู สิ่งเหลานี้ไดสะสมปลูกฝงและถายทอดจากรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งตอๆ มา 
 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย แบงออกไดดังนี้ 
 1. อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในวัฒนธรรมไทย 
 2. วัฒนธรรมสมัยกอนสุโขทัย 
 3. วัฒนธรรมสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร 
 4. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย สมัยรัชกาลท่ี 4 ถึง พ.ศ. 2475 
 5. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทยภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ  
 1. อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในวัฒนธรรมไทย 
  อินเดีย 
  อินเดียเปนแหลงอารยธรรมที่สําคัญท่ีสุดของโลก อารยธรรมอินเดียแพรสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
สาเหตุมาจากการเดินทางของชาวอินเดียท้ังดานการติดตอคาขาย การแสวงโชค การเผยแผศาสนา อิทธิพลของ
วัฒนธรรมอินเดียท่ีมีตอวัฒนธรรมไทย คือ 
  การเมืองการปกครอง ไดแก การปกครองระบอบกษัตริย เชน เทวราชา ธรรมราชา จักรพรรดิราช 
ตามคดีความเช่ือ ศาสนาพราหมณ และพุทธศาสนา 
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  ศาสนาและพิธีกรรม เปนแบบผสมผสานอยูในวัฒนธรรมไทยอยางแยกไมออก ถึงแมสวนใหญคนไทย
จะนับถือพุทธศาสนาแตศาสนาพราหมณก็มีบทบาทในเรื่องพิธีกรรมตางๆ เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก     
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีโสกันต และการเคารพบูชาองคเทพในศาสนาพราหมณ เปนตน 
  ภาษาและวรรณคดี ไดแก การใชภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย เชน บทสวดทางพระพุทธ-
ศาสนาหรือคําศัพทตางๆ เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือภาษาสันสกฤต เชน กรีฑา หรรษา และวรรณคดี
เรื่องมหากาพยรามายณะ เปนตน  
  จีน 
  จีนเปนแหลงอารยธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของโลก จีนติดตอกับไทยเปนเวลานาน โดยเฉพาะการติดตอ
การคาในระบบบรรณาการ การท่ีคนจีนจํานวนมากเดินทางสูดินแดนไทยตอนปลายสมัยอยุธยาเปนตนมา ชาวจีนท่ี
อพยพมาจํานวนไมนอยไมกลับจีน ชาวจีนท่ีเปนชายไดแตงงานกับหญิงไทย จึงมีการถายทอดวัฒนธรรมที่สําคัญ คือ 
  ศิลปกรรม ในงานการกอสราง เชน โบสถ วิหาร ท่ีเรียกวา “แบบพระราชนิยม” ศิลปกรรมแบบจีน 
เฟองฟู สมัยรัชกาลท่ี 3 แบบพระราชนิยมนั้นเลิกใชชอฟา ใบระกา หางหงส แตนําเครื่องเคลือบดินเผา ถวยชาม
จีนมาเปนเครื่องประดับ เชน วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร 
  ภาษาและวรรณกรรม  
  - ภาษาท่ีใชปนอยูกับภาษาไทย เชน เซง ย่ีหอ เจง 
  - วรรณกรรม ท่ีแปลและรูจักแพรหลายในสมัยรัชกาลท่ี 1 คือ เรื่องสามกก 
  - ประเพณีและพิธีกรรม เชน พิธีไหวเจา พิธีกงเตก พิธีเชงเมง เปนตน  
  ชาติตะวันตก  
  ชาติตะวันตกติดตอกับไทยสมัยอยุธยา 
  ชาติแรก คือ โปรตุเกส ติดตอกับไทย เมื่อ พ.ศ. 2504 ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 (ครองราชย
ระหวาง พ.ศ. 2034-2072) 
  วัตถุประสงคท่ีสําคัญของชาติตางๆ เหลานี้ก็เพ่ือการคาและเผยแผศาสนาคริสต ตัวอยางเชน โปรตุเกส 
ขายอาวุธปน กระสุนดินดํา การแตงเครื่องยศ การสรางปอมคาย เปนตน 
  ชาติตะวันตกที่เขามาติดตอกับไทย สมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดแก 
  - ชาติโปรตุเกส เขามาติดตอ เมื่อ พ.ศ. 2329 
  - ชาติอังกฤษ เขามาติดตอ เมื่อ พ.ศ. 2364 โดยผูสําเร็จราชการจากอินเดียไดสงจอหน ครอวฟอรด 
(John Crawfurd) เปนทูตมาเจรจาและนําไปสูการทําสนธิสัญญากับชาติตางๆ ในสมัยรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 4  
 2. วัฒนธรรมสมัยกอนสุโขทัย 
  วัฒนธรรมสมัยกอนสุโขทัยเปนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนับแตสมัยกอนประวัติศาสตร เชน การปนหมอ  
การวาดภาพผนังถํ้า เพ่ือประกอบพิธีกรรมและเพ่ือใชสอย 
  วัฒนธรรมที่เกิดในสมัยประวัติศาสตร สวนใหญเปนวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับศาสนาทั้งศาสนาพราหมณ-
ฮินดู และพระพุทธศาสนา ซ่ึงรับมาจากอินเดีย ลังกา มอญ และเขมร 
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  วัฒนธรรมที่สําคัญในสมัยกอนสุโขทัย ไดแก  
  วัฒนธรรมแควนทวารวดี 
  ลักษณะศิลปะ ⇒ รับอิทธิพลจากอินเดีย เชน พระพุทธศาสนาฝายเถรวาท 
  ผลงานศิลปะ ⇒ พระพุทธรูปศิลาขนาดใหญทาประทับหอยพระบาท ศิลาสลักรูปวงลอพระธรรมจักร

กับกวางหมอบ 
  ศูนยกลาง ⇒ ระหวางจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี 
 
  วัฒนธรรมแควนศรีวิชัย 
  ลักษณะศิลปะ ⇒ ศิลปกรรมตามคติของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน 
  ผลงานศิลปะ ⇒ รูปปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และเจดียพระบรมธาตุไชยา 
  ศูนยกลาง ⇒ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
  วัฒนธรรมแควนหริภุญชัย 
  ลักษณะศิลปะ ⇒ ศิลปกรรมเกี่ยวเนื่องในศาสนาพราหมณ-ฮินดู และอิทธิพลเขมร 
  ผลงานศิลปะ ⇒ พระปรางคสามยอด ปราสาทหินพนมรุง ปราสาทหินพิมาย พระพุทธรูปศิลา 

และสําริด เทวรูปพระวิษณุ พระอิศวร พระพรหม 
  ศูนยกลาง ⇒ จังหวัดลพบุรี และภาคอีสานท่ีจังหวัดนครราชสีมา  
 3. วัฒนธรรมสมัยอยุธยา 
  ดานสถาปตยกรรม ไดแก ท่ีอยูอาศัย ซ่ึงมี 2 แบบ คือ แบบเรือนเครื่องผูกหรือกระทอม กับ      
แบบเรือนเครื่องสับ เรือนปลูกสรางดวยไม  
  ดานประติมากรรม เปนพระพุทธรูปสําริด พระพุทธรูปแบบอยุธยามี 2 รุน  
  - รุนแรก เปนลักษณะผสมระหวางศิลปะทวารวดีกับลพบุรี เรียกกันวา “รุนอูทอง” มักทําพระพักตร
เปนรูปสี่เหลี่ยม มีไรพระศก พระหนุปาน พระนาสิกคมสัน เสนพระเกศาละเอียดทํารัศมีเปนตอมกลมบาง      
หรือเปนเปลวบาง พระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิราบ ฐานหนากระดานเปนรองแลวแอนเขาดานใน 
  - รุนท่ีสองหรือรุนหลัง เรียกกันวา “รุนอยุธยา” โดยนิยมสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องเยื่องกษัตริย 
มีมงกุฎและจีวรประดับอัญมณีหรูหรา  
  ดานจิตรกรรม สวนใหญเปนเรื่องราวพุทธประวัติ โดยเฉพาะเรื่อง ทศชาติ  
  ดานวรรณกรรม มีหลายแนวมักเก่ียวเนื่องกับความเช่ือบุญ-กรรม ในทางพระพุทธศาสนา ความเช่ือ 
ในธรรมชาติ เชน กาพยมหาชาติ นันโทปนันทสูตรคําหลวง มหาชาติคําหลวง โองการแชงน้ํา และวรรณกรรม
สดุดีความเกงกลาของพระมหากษัตริย เชน ลิลิตยวนพาย วรรณกรรมเพ่ือความบันเทิง เชน ลิลิตพระลอ นิราศ-
พระบาท วรรณกรรมคําสอน เชน ทศรถสอนพระราม พาลีสอนนอง วรรณกรรมตํารา เชน จินดามณี เปนตน 
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เปนยุคทองของวรรณกรรม  
  ดานนาฏศิลปและดนตรี เรียกกันวา “หนัง” ท้ังหนังใหญและหนังตะลุง โขน ละครชาตรี ละครนอก 
ละครใน หุน และใชดนตรีไทยทั้งเครื่องดีด สี ตี เปา ประกอบเรื่องท่ีแสดงมักเปนเรื่องรามเกียรติ์ พระรถเสน 
สมุทรโฆษคําฉันท อนิรุทธคําฉันท เปนตน  
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 4. วัฒนธรรมสมัยธนบุรีและตนรัตนโกสินทร 
  สมัยธนบุรี 
  เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมา ใน พ.ศ. 2310 บรรดากลุมผูนําของอยุธยาไดอพยพมาตั้งศูนยกลาง
อํานาจแหงใหมท่ีกรุงธนบุรี ศิลปะตางๆ ในสมัยธนบุรียังคงดําเนินตามแบบอยุธยา เนื่องจากอยูในภาวะสงคราม 
ศิลปะสมัยนี้แบงออก ดังนี้ 
  ดานสถาปตยกรรม ไดแก พระราชวังเดิม 
  ดานจิตรกรรม ไดแก สมุดภาพไตรภูมิ 
  ดานวรรณกรรม ไดแก เรื่องรามเกียรติ์ ลิลิตเพชรมงกุฎ โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี   
อิเหนาคําฉันท  
  สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
  - รัชกาลท่ี 1 ยุคฟนฟูศิลปวัฒนธรรมที่ถูกทําลายตั้งแตเสียกรุงศรีอยุธยา 
  - สมัยรัชกาลท่ี 2-3 เปนการฟนฟูและมีเอกลักษณเฉพาะตัว แตยังคงแบบสุโขทัย อยุธยา 
ศิลปวัฒนธรรมไทยยังคงเปนศิลปะที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ 
  สถาปตยกรรม ไดแก พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
วัดอรุณราชวราราม (ลักษณะเฉพาะของสถาปตยกรรมแบบตนรัตนโกสินทรนิยมสรางเจดียแบบปรางค) เชน   
พระปรางควัดอรุณราชวราราม พระปรางควัดระฆังโฆสิดาราม  
  รัชกาลท่ี 3 รับอิทธิพลจากจีนมาผสมไทย เชน วัดราชโอรสาราม วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดา  
  ประติมากรรม เปนศิลปะสืบทอดจากอยุธยา นิยมสรางพระพุทธรูปมีเครื่องทรงมากขึ้น หรือรับแบบ
สุโขทัย 
  จิตรกรรม เปนการวาดภาพประดับฝาผนัง โบสถ วิหาร ลักษณะรูปแบบและเทคนิคของอยุธยาเนน
ภาพมองจากท่ีสูง การใชสีมีหลากหลายมากทั้งสีแทและสีผสม นิยมใชสีทองคําเปลวเพื่อความหรูหรา สวนใหญ
เปนภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ ไตรภูมิพระรวง และชาดก เชน ท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุวรรณาราม 
และวัดเครือวัลยวรวิหาร 
  วรรณกรรม 
  รัชกาลท่ี 1 เชน เรื่องสมบัติอมรินทร ของเจาพระยาพระคลัง (หน) นิราศสุพรรณของสุนทรภู 
  รัชกาลท่ี 2 ทรงแตงเติมวรรณกรรมอยุธยาใหบริบูรณในรูปบทละครใชแสดง เชน บทละครรามเกียรติ์ 
อิเหนา เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน และการแปลวรรณกรรมตางแดน เชน สามกก ราชาธิราช เปนตน  
 5. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ. 2475 
  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย มีสาเหตุสําคัญ ไดแก 
  - การแผขยายของวัฒนธรรมตะวันตก ผลจากการเขามาเผยแผศาสนาของมิชชันนารี กอใหเกิดการ
ปรับปรุงประเทศใหทันสมัยแบบตะวันตก 
  - คนไทยจํานวนไมนอยเดินทางไปศึกษาในตะวันตก พบเห็นความกาวหนาของชาวตะวันตก และเห็น
วาวัฒนธรรมตะวันตกเหนือไทย 
  - ผูปกครองไทยเห็นความจําเปนตองปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตก 
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  สถาปตยกรรม 
  สถาปตยกรรม รับแบบตะวันตกมาใชในงานกอสรางอาคารบานเรือนมาผสมผสานกันแบบดั้งเดิมของไทย 
เชน พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ตึกคณะอักษรศาสตร อนุสาวรียทหารอาสา หอประชุมโรงเรียนวชิราวุธ เปนตน  
  ศิลปะกอสรางเลียนแบบตะวันตก ไดแก การสรางพระราชวัง เชน พระนครคีรี ท่ีเขาวัง จังหวัด
เพชรบุรี พระราชวังสราญรมย  
  สมัยรัชกาลที่ 4 พระราชวังนิเวศนท่ีบานปน จังหวัดเพชรบุรี  
  สมัยรัชกาลที่ 5 พระท่ีนั่งวโรภาสพิมาน ในพระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา พระท่ีนั่งอนันต-
สมาคม พระราชวังดุสิต พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระท่ีนั่งวิมานเมฆ พระราชวังสราญรมย 
  สมัยรัชกาลที่ 6 ไดแก พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
  สมัยรัชกาลที่ 7 ไดแก พระราชวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ  
  ประติมากรรม 
  ประติมากรรม ไดแก 
  - การสรางรูปปนเหมือนจริง เชน พระบรมรูปทรงมา พระบรมรูปพระมหาธีรราชเจา ฯลฯ 
  - การสรางพระพุทธรูปท่ีใสเครื่องแบบเทวรูป เชน พระสยามเทวาธิราช พระสัมพุทธพรรณี        
พระนิรันตราย ตลอดจนพระพุทธรูปพระประธานของวัดตางๆ   
  จิตรกรรม 
  จิตรกรรม นิยมวาดภาพเหมือนจริง ภาพเขียน 2 มิติของไทยเปลี่ยนเปน 3 มิติแทน ตลอดจนภาพเขียน 
ฝาผนังท่ีสําคัญจะเปนภาพแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และชีวิตประจําวันของชาวไทย เชน 
ภาพพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน และภาพฝูงชนกําลังเดินทางไปนมัสการ  
พระพุทธบาทซึ่งภาพเขียนเหลานี้เปนฝมือของพระภิกษุ “ขรัวอินโขง” 
  สมัยรัชกาลท่ี 4 อิทธิพลศิลปะตะวันตกแพรเขาสูไทย ภาพเหมือนจริงท่ีมีการแรเงาหรือท่ีเรียกวา 
“ทรรศนียวิสัย” ภาพท่ีทานขรัวอินโขงเขียนภาพเหมือนภาพแรก คือ พระบรมสาทิสลักษณของรัชกาลท่ี 4 ปจจุบัน
ประดิษฐานอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
  วรรณกรรม 
  สมัยรัชกาลที่ 4 งานเดนเรื่องแรก คือ นิราศลอนดอน ของหมอมราโชทัย  
  สมัยรัชกาลที่ 5 มีพระราชนิพนธของรัชกาลท่ี 5 เชน เรื่องไกลบาน พระราชพิธีสิบสองเดือน 
นอกจากนี้มีการแปลวรรณกรรมจากตางประเทศ เชน เรื่องนิทราชาคริต ความพยาบาท นอกจากนี้มีงานเขียน
ลักษณะวิจารณทางการเมืองและสังคม ไดแก ผลงานของเทียนวรรณ หรือ ต.ว.ส. วัณณาโภ ท่ีปรากฏในหนังสือ
ตุลวิภาคพจนกิจ ศริพจนภาค 
  งานดานหนังสือพิมพ ดานขาว และวิชาการตางๆ ท่ีสําคัญ ไดแก ดรุโณวาท 
  สมัยรัชกาลที่ 6 มีการแปลและการเขียนแบบรอยแกวแพรหลายมากยิ่งขึ้น สวนใหญเปนงานพระราช-
นิพนธในรัชกาลท่ี 6 เชน เวนิสวานิช โรมิโอ-จูเลียต พระราชนิพนธบทละครรํา เชน สาวิตรี มัทนะพาธา ตลอดจน
บทละครพูด เชน หัวใจนักรบ โพงพาง (มัทนะพาธา หรือตํานานดอกกุหลาบเปนบทละครพูดคําฉันทเรื่องแรก) 
  สมัยรัชกาลที่ 7 รูปแบบมีลักษณะเปนไทยมากขึ้น เปนยุคเรื่องสั้น เชน ปราบพยศ สงคราม 
วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นและนวนิยายรุงเรืองจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 
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  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานการแตงกาย 
  รัชกาลที่ 4 โปรดใหบรรดาขุนนางสวมเสื้อเขาเฝา 
  รัชกาลที่ 5 โปรดใหขาราชการแตงกายชุดขาราชการ หรือราชปะแตน  
  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานขนบธรรมเนียมประเพณี 
  รัชกาลที่ 4 
  - ใหสิทธิแกผูหญิงในการเลือกคูครอง 
  - ใหชาวตางชาติรวมโตะเสวยอยางไมถือพระองค 
  รัชกาลที่ 5  
  - โปรดใหเลิกการหมอบคลานเขาเฝา 
  รัชกาลที่ 6 
  - สงเสริมใหชายมีภรรยาเดียว 
  - ใหใชคําวา นาง นางสาว นาย เด็กหญิง เด็กชาย นําหนาช่ือ 
  - ประกาศใชพระราชบัญญัตินามสกุล 
  - ใชนาฬิกาแทนการใชทุมหรือโมงแบบโบราณ 
  - ใชพุทธศักราช (พ.ศ.) แทนรัตนโกสินทร (ร.ศ.)  
  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานวิทยาการสมัยใหม 
  - คณะมิชชันนารี นําความรูแผนใหมเขามาเผยแพร เชน การแพทย เคมี ฟสิกส ฯลฯ   
  - ออกแบบตัวพิมพอักษรไทย และตีพิมพหนังสือไทย พรอมท้ังตั้งโรงพิมพในไทย 
  - จําหนายหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ เชน บางกอกรีคอรเดอร คนไทยชั้นสูงไดมีโอกาสรับรูความกาวหนา  
  - การต้ังโรงเรียนของคณะมิชชันนารี กระตุนใหรัฐนําการศึกษาในระบบโรงเรียนมาใชแทนการศึกษา
ในครอบครัว วัง และวัด ตอมารัชกาลท่ี 6 ไดเริ่มจัดการศึกษาภาคบังคับขึ้น  
 6. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทยภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ แบงออกเปนชวงๆ ไดแก      
  6.1 วัฒนธรรมไทยหลัง พ.ศ. 2475 แบงแนวคิดสําคัญ 2 ประการ 
   1. แนวคิดประชาธิปไตยหรืออุดมการณประชาธิปไตยท่ีคณะราษฎรมุงหวังจะสรางใหสําเร็จ 
   2. แนวคิดในการสรางชาติใหเปนมหาอํานาจสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงการกําหนดมาตรการ
ตางๆ เรียกวา “นโยบายรัฐนิยม” 
  6.2 นโยบายรัฐนิยมของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดแก  
   - การเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปใหมเปนวันท่ี 1 มกราคม ใน พ.ศ. 2484 
   - สงเสริมบทบาทและสถานภาพผูหญิงใหเทาเทียมชาย 
   - การใหประชาชนรูจักแบงเวลาทํางานและพักผอน 
   - ปรับปรุงการรับประทานอาหารใหเปนเวลา 
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  6.3 วัฒนธรรมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
   หลังจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทํารัฐประหารใน พ.ศ. 2490 ไดมีการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมใน 
พ.ศ. 2495 ควบคูกับสภาวัฒนธรรมแหงชาติท่ีมีมาตั้งแต พ.ศ. 2485 ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณขององคการ        
สหประชาชาติท่ีจะสรางความเขาใจอันดีทางวัฒนธรรมระหวางชาติตางๆ  
   เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจ สังคม และผลของสงครามทําใหนักเขียนบางกลุมเสนอวรรณกรรมที่
ตองการใหมีการปรับปรุงสังคม ความคิดเรื่อง “ศิลปะเพื่อชีวิต” เริ่มแพรหลายในหมูนักเขียน 
  6.4 วัฒนธรรมไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
   ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ไดยุบกระทรวงวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรม-
แหงชาติ เนื่องจากรัฐบาลเริ่มใหความสนใจและพัฒนาดานเศรษฐกิจมากกวาสังคม และมีการประกาศใชแผนพัฒนา-
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. 2504  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจวิถีชีวิตแบบทุนนิยมตะวันตกมีอิทธิพลใน
สังคมไทยมากขึ้น วัฒนธรรมไทยเสื่อมลงทุกขณะ ตลอดจนการเขามาของทหารอเมริกันในสงครามเวียดนาม    
จึงทําใหรัฐบาลระยะหลังตองใหความสนใจฟนฟูศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
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พัฒนาการของมนุษยทางสังคมและวัฒนธรรม 
ของชาติตะวันออก 

 
อารยธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก (จีนและอินเดีย) 
 1. ศิลปวัฒนธรรมของจีน 
  “สมัยกอนประวัติศาสตร” ศูนยกลางความเจริญของจีน ระยะแรกอยูแถบลุมแมน้ําฮวงโห รองรอย
ความเจริญในยุคหินใหม คือ วัฒนธรรมยางเชา ซ่ึงมีลักษณะเดน คือ ภาชนะเครื่องปนดินเผา เขียนสีแดง ดํา 
น้ําตาล และวัฒนธรรมยางเชา ซ่ึงมีเครื่องปนดินเผาสีดําเปนจุดเดน และภาชนะเครื่องปนดินเผาชนิดสามขา 
  “สมัยประวัติศาสตรของจีน” เริ่มตั้งแตสมัยราชวงศซาง (Shang Dynasty) เปนตนไป โดยแหลง
อารยธรรมความเจริญในสมัยราชวงศตางๆ อยูในบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําหวงเหอ (ฮวงโห) และลุมแมน้ําแยงซีเกียง 
(ภาคตะวันออกของจีน) สรุปได ดังนี้ 
 

ราชวงศ ชวงเวลา อารยธรรมและความเจริญ 
1. ชาง (Shang Dynasty) ประมาณ 1766-1122 ป - การใชโลหะสําริดทําเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 

- การประดิษฐตัวอักษร  
- การทํานายโชคชะตา  

2.  โจว (Chou Dynasty) ประมาณ 1122-221 ป - แนวความคิดเก่ียวกับการปกครอง 
- เริ่มตนยุคศักดินาของจีน  
- ความเจริญดานภูมิปญญา กําเนิดลัทธิความเช่ือทาง
 ศาสนา 2 ลัทธิ คือ ลัทธิขงจ๊ือ และลัทธิเตา 
- ความเจริญทางวัตถุ รูจักหลอมเหล็กและนําเหล็กมา
 ใชทําอาวุธและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ   

3. จ๋ินหรือฉิน 
 (Chin Dynasty) 

ประมาณ 221-206 ป - สรางกําแพงเมืองจีน 
- รวบรวมจีนใหเปนจักรวรรดิซ่ึงแนวความคิดนิติธรรม-
 นิยม คือ รวบอํานาจเขาสูสวนกลาง และใชกฎหมาย
 อยางเครงครัด ตอตานแนวคิดปราชญ 
- สุสานซิวั่งตี่ แสดงถึงความย่ิงใหญของกองทัพ  

4. ฮั่น (Han Dynasty) ประมาณ 206 ปกอน 
ค.ศ. จนถึง ค.ศ. 221 

- เปนยุคทองดานการคาของจีน ไดแก เสนทางสายไหม 
 สินคาท่ีสําคัญ คือ ผาไหม คันฉอง สําริด 
- พระพุทธศาสนาเริ่มแพรหลายและเจริญรุงเรืองในจีน 
- งานเขียนของซ่ือหมาเจียน 
- เครื่องเคลือบสีเขียวมะกอก  
- สุสานราชวงศฮั่นทําดวยอิฐ มีประติมากรรมขนาดใหญ 
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5. ถัง 
 (Tang Dynasty) 

ประมาณ ค.ศ. 618-907 ป - ความเจริญรุงเรืองในพระพุทธศาสนา ไดแก พุทธศิลป 
 เชน พระพุทธรูป เจดีย วัด พระโพธิสัตว ภาพพุทธ-
 ประวัติ 
- การสงเสริมดานการศึกษามีการสอบแขงขันเขา
 ราชการหรือสอบจองหงวน 
- วรรณกรรม เปนยุคทองของกวีนิพนธจีน (หลีปอ 
 ตัวแทนของเตา) 
- จิตรกรรม วาดภาพทิวทัศน (หวาง ไหว)  

6. ซองหรือซง 
 (Song, Sung. 
 Dynasty) 

ประมาณ ค.ศ. 960-1279 ป - ดานการเมืองไมมีลักษณะเดน 
- มีการประดิษฐดินปน 
- ประดิษฐแทนพิมพกอนยุโรป 400 ป  
- การผลิตภาชนะถวยกระเบื้องสีขาวและสีเขียวไขกา มี
 อิทธิพลตอสังคโลกของสุโขทัย 
- จิตรกรรม ภาพทิวทัศนท่ีสมบูรณ (กวอซี) 
- เริ่มมีประเพณีและคานิยมรัดเทาสตรีชนช้ันสูงใหเล็ก   

7. หยวนหรือหงวน 
 (Yuan Dynasty) 

ประมาณ ค.ศ. 1279-1368 ป - เปนราชวงศตางชาติ คือ มองโกล   
-  มีความเขมแข็งในการปกครอง 
- มีความเจริญในศิลปะการละคร โดยเฉพาะงิ้ว  
-  วรรณกรรมสามกก 
-  จิตรกรรมภาพมา  

8. หมิงหรือเหม็ง  
 (Ming Dynasty) 

ประมาณ ค.ศ. 1368-1644 ป - เปนราชวงศของจีนอยางแทจริง  
- อนุรักษศิลปะเลียนแบบราชวงศถังและซอง   
- เครื่องเคลือบสีน้ําเงิน-ขาว ลายคราม 
- วรรณกรรม นิยมภาษาพูดมากกวาภาษาเขียน 
- สถาปตยกรรม สรางพระราชวังกรุงปกก่ิง หรือ 
 “นครตองหาม”  

9. ชิงหรือเช็ง  
 (Ching Dynasty) 

ประมาณ ค.ศ. 1644-1912 ป - เปนพวกแมนจู ขัดแยงกับพวกตะวันตกในยุค 
 จักรวรรดินิยม   
- เครื่องเคลือบ ไดแก เบญจรงค 
- จิตรกรรม 2 สํานัก คือ สํานักประเพณีนิยม กับ
 อัตนิยม   
- วรรณกรรมความฝนในหอแดง  
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ราชวงศ ชวงเวลา อารยธรรมและความเจริญ 
  - สถาปตยกรรม มีการสรางพระราชวังฤดูรอนของซูสี-

 ไทเฮา 
- ค.ศ. 1911 เปนยุคท่ีจีนเสื่อมถอยความเจริญ และถูก
 ลมลางโดยพวกกกมินตั๋ง เปนระบบสาธารณรัฐ และ
 ถูกปฎิวัติโดยพรรคคอมมิวนิสต ค.ศ.1949 และเปน
 การปกครองแบบคอมมิวนิสต    

 2. ศิลปวัฒนธรรมของอินเดีย 
  2.1 แหลงอารยธรรมอินเดียโบราณที่เกาแก ไดแก อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ (Indus Civillzation) 
ในประเทศปากีสถานในปจจุบัน มีความเจริญในชวงประมาณ 2500-1500 ปกอน ค.ศ. ความเจริญท่ีสําคัญ ดังนี้ 
   1. ซากเมืองโบราณ 2 แหง คือ เมืองฮารับปา (Harappa) และเมืองโมเฮนโจ-ดาโร 
(Mohenjo-Daro) เมืองท้ังสองตั้งอยูริมฝงแมน้ําสินธุมีการวางผังเมืองอยางเปนระเบียบ มีตลาด เขตท่ีอยูอาศัย 
และศาสนสถาน  
   2. พวกทราวิท หรือดราวิเดียน (Dravidians) คือ กลุมชนท่ีรูจักใชโลหะ (ทองแดง) ทํา
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ใชอิฐกอสรางบาน ทอผา เพาะปลูก สรางระบบการชลประทาน และการเขียนอักษร
รูปภาพ  
   3. พวกอินโด-อารยัน (Indo-Aryans) เปนชนเผาเรรอนอพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชีย 
เขารุกรานอินเดียเมื่อประมาณ 1500 ปกอน ค.ศ. โดยขับไลพวกดราวิเดียนใหถอยรนลงไปทางตอนใต ชนชาติ
อารยันจึงกลายเปนผูสรางสรรคอารยธรรมใหแกอินเดียในเวลาตอมา 
  2.2 อารยธรรมอินเดียในยุคสมัยตางๆ สรุปได ดังนี้ 
   1. สมัยพระเวท-มหากาพย (ประมาณ C 5-6 B.C.) ระยะนี้ คือ อารยันไดสรางความเจริญ
บริเวณลุมน้ําสินธุ ไดสรางพ้ืนฐานความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
    - คัมภีรพระเวท คือ คัมภีรศักดิ์สิทธ์ิของพวกอารยัน ไมใชผลงานของมนุษยแตเปนผลงาน
ของพราหมณ ไดฟงจากโอษฐของพระเจา แบงเปน 4 เลม คือ ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท และอาถรรพเวท     
เปนคัมภีรท่ีกําหนดวิถีการดํารงชีวิตของอารยัน  และตลอดจนการบูชาเทพเจาหลายองค  
     ตอมามีการแตงคัมภีรพระเวทอีก คือ พราหมณะ อารัณยกะ และอุปนิษัท เพ่ือขยาย
ความพระเวท และเปนท่ีมาของธรรมเนียมประเพณี วรรณคดี และปรัชญาจํานวนมาก โดยเฉพาะคัมภีรอุปนิษัท  
จะสอนเรื่องปรมาตมัน หรือความจริงท่ีเท่ียงแทเพียงประการเดียว วิญญาณมนุษยเปนเพียงสวนหนึ่งของปรมาตมัน
ท่ีเวียนวายตายเกิดไปตามกรรม เมื่อกรรมหมดไปและบรรลุโมกษะจะรวมเปนอันหนึ่งเดียวกับปรมาตมัน ทําให
ศาสนาพราหมณพัฒนาเปนศาสนาฮินดู 
    - ระบบวรรณะ เปนลักษณะเฉพาะของสังคมอินเดีย ท่ีแบงออกเปน 4 วรรณะตามหนาท่ี  
คือ พราหมณ (นักบวช) กษัตริย (นักรบ) แพศย พอคา) และศูทร (ผูใชแรงงาน) 
    - มหากาพยรามายณะ และมหาภารตะ เปนวรรณคดีท่ีย่ิงใหญของอินเดียโบราณเกี่ยวกับ
การทําหนาท่ีของมนุษยใหสมบูรณตามวรรณะตนเอง โดยเฉพาะมหาภารตะเปนเรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณี  
สถาบันทางสังคม และปรัชญา และการดํารงชีวิต ไดแก ตอนภควัทคีตา 
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   2. สมัยมคธ-โมริยะ (ประมาณ C. 5-2 B.C.) ระยะนี้มีเหตุการณท่ีสําคัญ คือ  
    - เปนสมัยท่ีอินเดียรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จากเปนอาณาจักรตางๆ ในสมัยมคธ  
จนถึงอาณาจักรวรรดิครั้งแรกของอินเดียในราชวงศโมริยะและนําพระพุทธศาสนามาปกครองและเจริญสูงสุด 
    - วิทยาการ เชน ดาราศาสตร คณิตศาสตร การแพทย ภาษาศาสตร ฯลฯ 
    - วรรณคดี ท่ีสําคัญ คือ คัมภีรอรรถศาสตร ซ่ึงเปนคัมภีรท่ีวาดวยการปกครอง และอํานาจ
ของพระเจาแผนดิน ซ่ึงเปนหลักการสําคัญในการปกครองสืบมา 
    - พุทธศิลป เนื่องจากระยะนี้พุทธศาสนารุงเรืองในอินเดีย เชน เสาหินพระเจาอโศก (จารึก
ธรรมะที่เสา) สถูปท่ีสาญจิ 
   3. สมัยกุษาณะ–อันธระ (ประมาณ C. 2 BC.–C. 4 A.D.) ราชวงศโมริยะ เสื่อมลง ระยะนี้
อินเดียแบงออกเปน 2 พวก คือ ตอนเหนือ ไดแก กุษาณะ (ตางชาติ) ซ่ึงมีความเจริญมากกวาตอนใต ไดแก    
อันธระ โดยเฉพาะสมัยพระเจากนิษกะ   
    - การแยกนิกายในพุทธศาสนา มีการสังคายพุทธศาสนาและแยกเปน 2 นิกาย คือ มหายาน 
และหินยาน   
    - พระพุทธรูป เปนการสรางพระพุทธรูปครั้งแรก เรียกวา “พระพุทธรูปแบบคันธาระ”    
    - พระโพธิสัตว เปนคติความเช่ือเกี่ยวกับการเสวยชาติตอมาของพระพุทธเจา 
   4. สมัยคุปตะ (C. 4-6 A.D.) เปนระยะที่อินเดียพยายามฟนฟูความเปนอินเดียแท แบบสมัย
จักรวรรดิโมริยะ อีกครั้งมีการนําเอาความเช่ือดั้งเดิมสมัยพระเวทมาปรับปรุงใหเขากับสภาพสังคมใหม (พัฒนาจาก
ศาสนาพราหมณมาเปนฮินดู) สมัยนี้อาจจะเรียกไดวาเปนยุคของ อารยธรรมฮินดู คือ  
    - สถาปตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม คือ สถาปตยกรรมในถ้ํา ซ่ึงมีการตกแตง
ดวยจิตรกรรม และประติมากรรม โดยมีท้ังเรื่องในศาสนาพุทธ และฮินดู ท่ีมีช่ือเสียงมาก คือ ถํ้า อชันตะ 
เอลลอรา และเอเลฟนตา 
    - วรรณกรรม เปนยุคทองของวรรณคดีสันสกฤต วรรณกรรม คือ บทละคร กวีเอก คือ   
กาลิทาส ผูแตงเรื่อง ศกุนตลา  
    - พระพุทธรูป สมัยนี้แสดงความออนโยน สงบนิ่ง เปนความงามที่เปนอุดมคติแบบอินเดีย 
(มิใชเหมือนจริงตามธรรมชาติ แบบกุษาณะ) เชน พระศกเปนกนหอย จีวรเหมือนผาเปยกน้ํา พระกรรณยาว 
   5. สมัยหลังคุปตะ-โมกุล (C. 6-16 A.D.) มีเหตุการณสําคัญในอินเดีย คือ การเขามาของ 
พวกมุสลิมเช้ือสายอาหรับ เตอรกยึดครองอินเดียทางตอนเหนือสวนหนึ่ง ซ่ึงมีศูนยกลางอยูท่ีเดลฮี เรียกวา  
“สมัยสุลตานแหงเดลฮี” การสรางสรรคทางศิลปวัฒนธรรมนั้นท่ีสําคัญ คือ การผสมผสานระหวางศิลปวัฒนธรรม
ฮินดู และมุสลิม เชน  
    - ศิลปะทมิฬ ปรากฏทางภาคตะวันออกเฉียงใต เปนศิลปะของพวกดราวิเดียน ลักษณะเดน 
คือ แสดงความตื่นเตน การมีอํานาจ ความนากลัว สถาปตยกรรมจะมีหลังคาซอนกันเปนช้ันๆ  
    - ศิลปะอินเดียภาคเหนือและตะวันออก อยูในชวงเวลาใกลเคียงกับศิลปะทมิฬ และมี
ลักษณะคลายคลึงกัน แตมีความงามออนชอยกวา และหลังคาของสถาปตยกรรมเปนแบบโคงสูง ซ่ึงสรางดวยการ
กออิฐเปนช้ันๆ  
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    - ศิลปะแบบปาละและเสนะ สมัยราชวงศปาละเปนศิลปะของพุทธศาสนามหายานรุนสุดทาย 
กอนท่ีจะถูกทําลายโดยพวกมุสลิม อยูทางภาคเหนือของอินเดีย โดยมีมหาวิทยาลัยนาลันทาอันรุงเรืองมาตั้งแต
สมัยคุปตะ เปนศูนยกลางทางศิลปวิทยาการ หลังจากนี้เปนตนไป ถือวาศาสนาพุทธหมดบทบาทในอินเดีย 
(มหาวิทยาลัยนาลันทาถูกพวกมุสลิมเผาทําลาย) สวนในราชวงศเสนะ ซ่ึงนับถือศาสนาฮินดูจะเปนศิลปะเนื่องใน
ศาสนาฮินดู 
   6. สมัยโมกุล (C. 16-18 A.D.) โมกุลเปนราชวงศสุดทายของอินเดียกอนท่ีจะตกอยูภายใต 
การปกครองของอังกฤษ เปนราชวงศของพวกมุสลิม (แตเปนมุสลิมคนละพวกกับสมัยสุลตานแหงเดลฮี) มีการ
ผสมผสานระหวางศิลปะฮินดู และมุสลิมเขาดวยกัน (ความเจริญรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมที่เดนของสมัยโมกุล 
คือ สมัยพระเจาอัคบารมหาราช) ในบรรดาศิลปะวัฒนธรรมที่มีผลมาจากการผสมผสานนี้ ท่ีเดนๆ คือ 
    - สถาปตยกรรม คือ ทัชมาฮาล 
    - วรรณกรรมภาษาเปอรเชียผสมกับภาษาอินเดียกลายเปนภาษาอูรดู 
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พัฒนาการของมนุษยทางสังคมและวัฒนธรรม 
ของชาติตะวันตก 

 
การแบงสมัยประวัติศาสตรตะวันตก 
 

สมัย อายุ พัฒนาการ/แหลงอารยธรรม 
1. ยุคหินเกา (200000-8000 B.C.) 
 

 ดํารงชีวิตอยูดวยการเก็บหาผลไมในปา และ
ลาสัตวเปนอาหาร สถานที่พักก็จะอาศัยตามถํ้า
มีชีวิตอยูดวยการพึ่งพาธรรมชาติมาก ตองเผชิญ
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เชน
ฝนตก น้ําทวม พายุ แผนดินไหว และภูเขาไฟ
ระเบิดตลอดเวลา  

2. ยุคหินกลาง (8000-4000 B.C.)  สรางที่พักอยางหยาบ เลี้ยงสัตว ปนหมอ
อยางหยาบมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิศาสตร
และชีววิทยา มีปาไมที่อุดมสมบูรณ 
 แตเดิมมนุษยอาศัยอยูในถํ้าก็ออกมาตั้งถ่ินฐาน
ขางนอก มีการสรางที่พัก เคร่ืองมือเครื่องใช
ยังคงทําดวยหิน รูจักตัดไมดวยขวานหินมีดาม มี
การทําเกษตรกรรมอยางงายๆ   

1. สมัยกอน
 ประวัติศาสตร 

3. ยุคหินใหม (4000-1000 B.C.)  ปฏิวัติยุคใหม, รูจักปนหมอ, รูจักทอผา การ
คนพบหินทรายทําใหสามารถทําเคร่ืองมือเครื่องใช
ที่คม มีประสิทธิภาพในการใชสอยมากขึ้น ความ
สามารถในการดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใชนี้ ทําให
บางคนเรียกยุคนี้วา “ยุคหินขัด” มนุษยในยุคนี้
รูจักใชเคร่ืองนุงหม มีการทอผา ทําเคร่ืองปนดินเผา
เพื่อเก็บอาหาร รูจักนําสิ่งของมาเสียดสีกันทําให
เกิดไฟ 
 ศิลปกรรมของมนุษยในยุคหินใหม มีการคนพบ
เคร่ืองประดับตกแตง เคร่ืองใชประเภทเครื่องปน-
ดินเผาและอนุสาวรียหิน ที่มีช่ือเสียงมาก ไดแก
สโตนเฮนจ (Stonehenge) ในอังกฤษซ่ึงนัก
โบราณคดีเช่ือวาสรางขึ้นเพื่อใชคํานวณเวลาทาง
ดาราศาสตร  
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สมัย อายุ พัฒนาการ/แหลงอารยธรรม 
2. สมัยประวัติศาสตร  
 (ประดิษฐตัวอักษร  
 5000 ป มาแลว) 

1. สมัยโบราณ  
 - อียิปต (3200 ป - 525 B.C.) 
 - เมโสโปเตเมีย (3000 ป - 625 B.C.) 
 - กรีก (600 B.C. - ค.ศ. 300) 
 - โรมัน (100 B.C. - ค.ศ. 476) 

 
- อารยธรรมลุมแมน้ําไนล 
- อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส-ยูเฟรติส 
- สมัยเอลเลนิค (ศูนยกลางอยูที่เอเธนส) 
- สมัยเฮเลนนิสติค (สมัยพระเจาอเล็กซานเดอร
 ขยายดินแดนมายังวัฒนธรรมตะวันออก) 
- สมัยสาธารณรัฐ (จูเลียส ซีซาร) 
- สมัยจักรวรรดิ (ออตเตเวียน)  

 2. สมัยกลาง (พ.ศ. 1019)  
 (ค.ศ. 476-1500) หลังกรุงโรมลมสลาย 

1. ศิลปะไบแซนไทน (ค.ศ. 323-1453) โรมัน
 ตะวันออกศูนยกลางอยูที่กรุงคอนสแตนติโนเบิล 
 (ตุรกีปจจุบัน) 
2. ศิลปะโรมาเนสก (คริสตศตวรรษที่ 10-12) 
3. ศิลปะโกธิค (คริสตศตวรรษที่ 12-15)  

 3. สมัยใหม  1. สมัยชวงแรก (คริสตศตวรรษที่ 15-18) 
 เหตุการณท่ีสําคัญ 
 การฟนฟูวิทยาการ, การสํารวจดินแดนใหม, 
 การปฏิรูปศาสนา, การปฏิวัติวิทยาศาสตร
 และยุคแหงภูมิธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรม 
 ศิลปคลาสสิก, บารอคและโรโกโก, นีโอคลาสสิก
2. สมัยชวงหลัง (คริสตศตวรรษที่ 18-20) 
 ศิลปวัฒนธรรม 
 โรแมนติก, สัจธรรม, อิมเพรสชันนิสต, 
 หลังอิมเพรสชันนิสต  
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยประวัติศาสตร 
 สมัยประวัติศาสตรเริ่มตน ประมาณ 5000 ปมาแลว เปนสมัยท่ีมนุษยรูจักประดิษฐตัวอักษรข้ึนใชเปนสื่อ
แบงเปนสมัยตางๆ ดังนี้  
 สมัยโบราณ 
 สมัยโบราณ เริ่มตั้งแตมนุษยประดิษฐตัวอักษรข้ึนใชจนถึงเมื่ออาณาจักรโรมันถูกอนารยชนเผาติวตอนิค 
(Teutonic) ซ่ึงเปนชนเผาเยอรมันทําลายสูญสิ้นไปใน ค.ศ. 0-476 (พ.ศ. 1019) รากฐานสําคัญของโลกตะวันตก 
ในสมัยนี้ ไดแก อารยธรรมอียิปต เมโสโปเตเมีย และกรีก-โรมัน   
 อียิปต (3200-525 B.C.) อารยธรรมลุมแมน้ําไนล 
 สภาพสังคม 
  1. เกษตรกรรม รวมตัวกันเปนจังหวัด (โนมิส) มีฟาโรหเปนกษัตริย 
  2. แบงเปน 3 ชนช้ัน 
   - ชนช้ันสูง (พระ, ขุนนาง) 
   - ชนช้ันกลาง (พอคา, ชางฝมือ) 
   - ชนช้ันต่ํา (กสิกร, ทาส)  
 ลักษณะงานศิลปะ 
  1. มีความมั่นคง ทึบตัน ทนทาน 
  2. มีความเช่ือเกี่ยวกับชีวิตในโลกหนาดวยการสรางสุสานไวเก็บศพ สําหรับฟาโรหจะสรางพีระมิดไวเก็บศพ  
 ผลงาน 
  1. สถาปตยกรรม คือ การสรางพีระมิด 
  2. วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร คือ พบวา π มีคาเทากับ 3.14 
  3. การแพทย 
  4. การชลประทาน 
  5. ศาสนานับถือเทพเจาหลายองค เทพเจาสําคัญ คือ สุริยเทพ (Re หรือ Ra) และเทพโอซิริส ความเช่ือ
เรื่องอมตะของวิญญาณวาจะไมดับสูญ ความเช่ือนี้ทําใหเกิดการทํามัมมี่ เพ่ือรักษารางผูตายไมใหเนาเปอย 
  6. อักษรศาสตร คือ เฮียโรกลิฟฟก (Hieroglyphic) 
  7. คัมภีรมรณะ (Book of the Dead) 
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 เมโสโปเตเมีย (3000-626 B.C.) อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส-ยูเฟรติส 
 สภาพสังคม 
 เปนดินแดนที่อยูระหวางแมน้ํา 2 สาย คือ แมน้ําไทกริสและยูเฟรติส ความอุดมสมบูรณในบริเวณนี้เปนสิ่ง
ดึงดูดใหผูคนหลายเผาพันธุสลับเปลี่ยนเขามาสรางสรรคอารยธรรมที่สําคัญประกอบดวยคนหลายเผา 
  - สุเมเรียน - อัสซีเรียน 
  - บาบิโลเนียน - เปอรเชียน 
  - คาลเดียน - ฟเนเชียน  
 ลักษณะงานศิลปะ 
  1. ประติมากรรมลอยตัว แกะสลักนูนสูงและนูนต่ํา (ชนชาติอัสซีเรียน) 
  2. สถาปตยกรรมมีลักษณะสูงคลายภูเขา  
 ผลงาน 
  1. สถาปตยกรรม เรียกวา “ซิกกูรัต” (Ziggurat) 
  2. ทําปฏิทินทางจันทรคติ 1 ป มี 366 2

1  วัน (ชนเผาคาลเดียน) 

  3. อักษรล่ิม หรือคูนิฟอรม (Cuneiform) 
  4. ประมวลกฎหมายฮัมบูราบี 
  5. ภาพแกะสลักนูนต่ํา และใชประตูโคง 
  6. สวนลอยแหงกรุงบาบิโลน (ชนเผาคาลเดียน) 
 
 กรีก (600 BC-ค.ศ. 300) คาบสมุทรบอลขาน 
 สภาพสังคม 
  1. ชาวกรีกไดรับการถายทอดวัฒนธรรมจากอียิปตและเอเชียไมเนอร 
  2. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมาก 
  3. ปกครองแบบนครรัฐ มีเอเธนสเปนศูนยกลาง ศูนยกลางนครรัฐอยูท่ี “อะโครโปลิส” สังคมกรีกมี
ความเจริญรุงเรืองทางการคามาก ท้ังน้ีเน่ืองจากตั้งอยูริมฝงทะเล 
  4. สังคมกรีกเจริญรุงเรืองมองโลกทัศนกวาง มีเหตุผล เรียกวา “มนุษยนิยม”  
 ลักษณะงานศิลปะ 
  1. ศิลปะไดรับการยกยองวา งานคลาสสิก 
  2. เนนเหตุผล และความสมบูรณของมนุษย 
  3. ประติมากรรมกรีก เนนสรีระรางกายมนุษย 
  4. พยายามถายทอดเทพเจาในลักษณะการเปนมนุษย 
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 ผลงาน แบงออกเปน 2 ยุค 
 1. ยุคเฮลเลนิค (ศูนยกลางอยูเอเธนส) 
  - สถาปตยกรรม หัวเสา 3 แบบ คือ ดอริก ไอโอนิค และโครินเธียน 
  - วิหารพารเธนอน 
  - ประติมากรรมเนนสรีระรางกายมนุษย (นักขวางจักร ไมรอน) 
  - วรรณกรรมมหากาพยอีเลียด และโอดัสซีของโฮเมอร 
  - ดานปรัชญา มีนักปราชญท่ีโดงดัง เชน โสคราตีส เพลโต และอาริสโตเติล 
 2. ยุคเฮลเลนิสติค (ผสมผสานศิลปะตะวันออก) ศูนยกลางอยูเมืองอเล็กซานเดอร นิยมความหรูหรา 
ฟุมเฟอย ซ่ึงเปนผลมาจากพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชยกทัพไปตีอินเดีย 
  ยุคเฮเลนนิสติค เปนยุคท่ีกรีกเผยแพรวัฒนธรรมของตนไปยังตะวันออก สมัยพระเจาอเล็กซานเดอร 
แหงนครมาซิโดเนีย ไดขยายจักรวรรดิกรีกไปยังดินแดนซีเรีย ฟนิเซีย อียิปต บาบิโลเนีย เอเชียไมเนอร และ
บริเวณลุมแมนํ้าสินธุ 
  ศิลปะวัฒนธรรมชวงน้ีมีลักษณะผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันออก ศิลปะเปนแบบความงามที่หรูหรา  
โออา ฉาบฉวย แสดงอารมณรุนแรง 
 
 โรมัน (100 B.C.-ค.ศ. 476) คาบสมุทรอิตาลี 
 สภาพสังคม 
  1. สภาพสังคมไดรับอิทธิพลจากกรีก และชาวอิทรัสคัน ซ่ึงเปนชนพ้ืนเมือง 
  2. ระยะแรกปกครองแบบนครรัฐ ตอมาเปนแบบสาธารณรัฐปกครองแบบอภิสิทธ์ิชน เรียกวา “ระบอบ   
อภิชนาธิปไตย” ตอมาปกครองแบบกษัตริย 
  3. ชาวโรมันเปนนักพัฒนาวัฒนธรรมของชนชาติอื่นมาเปนของตน มุงสรางระเบียบวินัย ความแข็งแกรง
และอํานาจ  
 ลักษณะงานศิลปะ 
  1. ศิลปกรรมไดแนวคิดศิลปะจากชาวอิทรัสคัน และกรีก 
  2. เนนความใหญโต แข็งแรง คํานึงถึงประโยชนการใชสอย เพ่ือแสดงถึงอํานาจ 
  3. ศิลปะพิเศษ คือ พัฒนาโครงสรางสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม โดยมุงถึงชีวิตความ
เปนอยูในปจจุบัน และชัยชนะ  
 ผลงาน 
  1. สถาปตยกรรม ไดแก สนามกีฬาโคลอสเซียม 
  2. ประตูชัย เพ่ืออนุสรณแหงชัยชนะมักเปนรูปโคง (Arch) 
  3. วรรณกรรม เรื่องอีเนียด 
  4. กฎหมายของซิเซโร 
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 สมัยกลาง (ค.ศ. 476-1500) หรือยุคมืด (Dark Age) 
 สมัยกลางเริ่มตั้งแตอาณาจักรโรมันลมสลายในป ค.ศ. 476 (พ.ศ. 1019) เน่ืองจากการรุกรานของอนารยชน
เผาเยอรมัน เปนผลใหลักษณะการเมืองของยุโรปอยูในสภาพแตกแยกเปนอาณาจักรเล็กอาณาจักรนอยของอนารยชน
เผาตางๆ ท่ัวท้ังทวีปยุโรป จุดมุงหมายในการดําเนินชีวิตของผูคนในยุคนี้อยูท่ีศาสนา  
 1. สภาพทางสังคม 
  1.1 ลัทธิฟวดัล หรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์ ซ่ึงคนในสังคมมีความสัมพันธแบบเจาของท่ีดิน (Lord) 
กับผูรับมอบใหถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (Vassal) ท่ีดินเปนพ้ืนฐานความผูกพัน ผูรับมอบที่ดินตองรับใชและมีความ
จงรักภักดีตอเจาของท่ีดิน สังคมสมัยกลางประกอบดวยกลุมชน ดังน้ี 
   - ชนช้ันปกครอง ⇒ พระมหากษัตริย ขุนนาง อัศวิน ซ่ึงเปนเจาของท่ีดินมีชีวิตหรูหรา 

ฟุมเฟอย 
   - สามัญชน ⇒ ชาวนาอิสระจะมีท่ีนาขนาดเล็ก และทาสติดท่ีดิน (Serf) 
   - พระ ⇒ มีบทบาทตอวิถีชีวิตของคนในสังคม 
  1.2 ศาสนาคริสต การสูญสลายของอาณาจักรโรมัน ทําใหสังคมมีลักษณะกระจัดการกระจายเปนผล
ใหศาสนจักรมีอํานาจท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และจัดตั้งสันตะปาปาที่กรุงโรม ซ่ึงมีอํานาจสูงสุด    
มีการบัพพาชนียกรรม หรือขับไลคนออกจากศาสนจักร คนเหลาน้ีจะถูกตัดออกจากสังคมและไมไดรับการคุมครอง
จากกฎหมาย  
 2. สภาพเศรษฐกิจ 
  พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของสมัยกลางขึ้นอยูกับการเกษตรกรรม ทรัพยากรท่ีสําคัญในสมัยนี้ คือ ที่ดิน
และแรงงาน การผลิตจะผลิตใหเพียงพอตอความตองการในชุมชนของตน ทําใหไมมีการติดตอแลกเปลี่ยนสินคา
กับชุมชนอื่นๆ  
 3. สภาพการเมืองการปกครอง 
  3.1 ลักษณะการปกครองเปนลักษณะการปกครองที่ขึ้นอยูกับขอตกลง หรือพันธะระหวางเจาของท่ีดิน
กับผูรับมอบใหถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เปนผลใหบรรดาพวกขุนนางมีสิทธิท่ีบังคับบัญชาประชาชนทั่วไปได 
  3.2 ขุนนางในยุคกลาง มี 3 หนาท่ี คือ เปนผูนําฝายทหาร เปนผูบริการการปกครอง และเปนเจาของ
ท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
 4. ศิลปกรรม 
  เน่ืองจากศาสนามีบทบาทเหนือชีวิต ความเปนอยูของมนุษยในทุกๆ ดานจึงไดสะทอนออกมาในงานศิลปะ 
เชน  
  4.1 ศิลปะไบแซนไทน (ศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออก) จุดเดนของสถาปตยกรรมไบแซนไทน 
คือ วิหารรูปโดม มีการประดับประดากระจกสีภายในวิหาร วิหารสําคัญ คือ วิหารเซนตโซเฟย 
   ประติมากรรม รูปบูชา เชน พระเยซู นักบุญ ซ่ึงขาดสัดสวนท่ีเหมือนจริง สวนใหญเปนงาน
แกะสลักงาชาง 
   จิตรกรรม จุดเดนเปนเทคนิคการวาดภาพแบบเฟรสโก (Fresco) ท่ีวาดภาพขณะท่ีปูน ฉาบผนัง
ยังเปยกอยู และใชเทคนิคแบบเทมเปอรา (Tempera) ซ่ึงใชไขขาวผสมสีใหไดภาพท่ีคงทนถาวรดวย 
   จุดเดนของสถาปตยกรรม แบบโรมาเนสก คือ การสรางวิหาร มีแผนผังเปนรูปไมกางเขน     
มีการใชประตูโคง หลังคาโคง เพดานโคง และเรียบงาย 
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  4.2 ศิลปะโรมาเนสก (ศตวรรษท่ี  11-12 ) สวนใหญเปนงานของพระ สรางขึ้นเพ่ือสอนศาสนาจึง
เรียบงายกวาไบแซนไทน 
   ประติมากรรม ประเภทภาพนูน มีท้ังสลักดวยหินและโลหะ ประติมากรรมจะขาดลักษณะธรรมชาติ 
รูปรางของคนสูงชะลูด และมีการบิดเบ้ียวกาย 
   จิตรกรรม ผูกพันกับศาสนาดวยการวาดทั้งแบบธรรมดาและแบบเฟรสโก รูปท่ีวาดจะมีลักษณะ
แข็งท่ือไมเปนธรรมชาติ  
  4.3 ศิลปะแบบโกธิค เปนศิลปะเกิดขึ้นในยุโรปกลาง คริสตศตวรรษท่ี 12-ปลายศตวรรษที่ 15 
ลักษณะศิลปะคลายธรรมชาติและเปนมนุษยนิยม 
   ประติมากรรม เปนเรื่องราวของคริสตศาสนา วิธีการสรางรูปลอยออกมาไมติดฝาผนัง รูปคนมี
อารมณ ความรูสึก และเรื่องราวนาสนใจมาก เชน ผลงานสลักหินท่ีวิหารชารตส 
   จิตรกรรม เปนงานประดับกระจกสี การตกแตงจิตรกรรมบนบานกระจกที่เปนผลงานอันยิ่งใหญ 
   จุดเดนของสถาปตยกรรม แบบโกธิค คือ วิหารทางศาสนาจะใชประตูโคง เพดานโคง หลังคาโคง  
ปลายแหลม ทําใหดูอาคารสูงสงา เชน วิหารโนตรตามในปารีส วิหารชารตส ประเทศฝรั่งเศส  
  4.4 ศิลปะแบบอิสลาม เปนศิลปะที่ยุโรปไดรับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามจักรวรรดิอิสลามสามารถ
ขยายดินแดนเขาครอบครองทั้งอียิปต กรีก เปอรเซีย ปาเลสไตน และอินเดีย จึงเกิดการผสมผสาน
ศิลปวัฒนธรรมของดินแดนเหลาน้ีกับวัฒนธรรมของอิสลาม 
   ประติมากรรม เน่ืองจากอิทธิพลของกองทัพอิสลามทําใหศิลปะวัฒนธรรมอิสลามขยายตามไปดวย 
และการบัญญัติทางศาสนาที่หามจําลองรูปสิ่งมีชีวิตท้ังคนและสัตว ทําใหไมมีลักษณะเดน 
   จิตรกรรม จะมีการเขียนลวดลายดอกไม ลายเรขาคณิต และตัวอักษร ศิลปะการทําพรม       
การเขียนลวดลายลงบนพรม ตลอดจนการทําเครื่องปนดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องทองเหลืองท่ีลวดลายงดงาม  
 5. วรรณกรรม 
  คริสตศตวรรษท่ี 6-10 จะปรากฏผลงานวรรณกรรมทั้งทางโลก และทางศาสนา วรรณกรรมทางโลกที่
สําคัญ คือ มหากาพย สดุดีวีรกรรมของนักรบ ช่ือ โรลองด สวนวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนาคริสตท่ีสําคัญ คือ   
เทวนคร ซ่ึงในภาษาละติน โดยนักบุญออกัสติน เปนเรื่องราวการสรางโลกตามทัศนะคริสตศาสนา 
  คริสตศตวรรษท่ี 13-14 วรรณกรรมมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับทางโลกมากขึ้น และเปนมนุษยนิยม เชน  
ดิไวน คอเมดี ของตังเต นิทานแคนเทอรเบอรี่ของ เจฟฟรีย โซเซอร  
 6. การศึกษา 
  การศึกษาในวัดทางคริสตศาสนาจะเนนหนักดานเทวนิยม ตอมาไดมีการเปดสถานศึกษาท่ัวไป เพ่ืออบรมผู
ท่ีประกอบศาสนกิจเปนพระท้ังน้ีเริ่มในอิตาลีกอน และนําไปสูการต้ังมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญ เชน มหาวิทยาลัยโบโลญญา
ในอิตาลี ออกซฟอรดและเคมบริดจในอังกฤษ และมหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศส 
  ในสมัยกลาง เนนการศึกษาในดานไวยากรณ วาทศิลป ตรรกวิทยา เลขาคณิต เรขาคณิต ดาราศาสตร
และดนตรี 
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 สมัยใหม 
 ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 15 เปนตนมา ยุโรปไดมีการเปลี่ยนแปลง ไดแก  
 1. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เน่ืองมาจากการคาขายท่ีเกิดขึ้นตามเมืองตางๆ คริสตศตวรรษท่ี 11 
ระบบฟวดัลในชนบทเริ่มเสื่อมลง ขุนนางถูกลดบทบาท พอคาคนกลางมีอิทธิพลแทนที่ 
 2. ความตองการแสวงหาความเปนอยูที่ดีข้ึน และหาความรูท่ีนอกเหนือไปจากโลกคริสตศาสนา ทําให
ผูคนเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพการดํารงชีวิตและความเช่ือของตน 
 3. พระมหากษัตริยเริ่มรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง เน่ืองจากความเจริญทางดานการคาเปนผลใหเกิด 
ชนช้ันกลาง เชน พอคา ผูประกอบอาชีพท่ีใชความรู ไดแก แพทย นักกฎหมาย 
 4. ความกาวหนาในการพิมพหนังสือ เชน โยฮันน กูเตนเบิรก ชาวเยอรมันท่ีสามารถประดิษฐแทนพิมพ
ไดสําเร็จ ค.ศ. 1448 (พ.ศ. 1991) ทําใหพิมพหนังสือไดมากกวาเดิม 
 
 สมัยใหมชวงแรก (คริสตศตวรรษที่ 15-18) เกิดเหตุการณท่ีสําคัญ ไดแก 
 เหตุการณที่เปลี่ยนแปลง 
 1. การฟนฟูวิทยาการ (Renaissance) (กรีกและโรมัน) เพราะความเส่ือมของคริสตศาสนา และการขยายตัว
ของชนชั้นกลาง 
 2. การสํารวจและการคนพบดินแดนใหม สมัยแหงการคนพบ (Age of Discovery) 
 3. การปฏิรูปศาสนา (C-16) การปฏิรูปภายในศาสนจักร และการปฏิรูปภายนอกศาสนจักรออกเปน  
โรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนต 
 4. การปฏิวัติวิทยาศาสตรและยุคแหงเหตุผล (C-17-18) เกิดแนวปรัชญาสําคัญ 2 แนว 
  - ปรัชญามนุษยนิยม 
  - ปรัชญาธรรมชาตินิยม  
 ศิลปะวัฒนธรรมสมัยใหมชวงแรก 
 1. สมัยฟนฟูวิทยาการ (เปนศิลปะคลาสสิค) โดยมีหลักการ เหตุผล ความคิดรูปแบบมากกวาอารมณ 
  สถาปตยกรรม 
  - การใชหลังคาโคงรูปโดมอยูตรงกลาง การใชประตูโคง การใชเสาขนาดใหญ เชน วิหารเซนตปเตอร 
ผลงานของ โดนาโต บรามันเต และไมเคิล แองเจโล 
  ประติมากรรม 
  - เนนสรีระของมนุษยท่ีเหมือนจริง แสดงความแข็งแรงของกลามเน้ือ ไดแก เดวิด เปนรูปแกะสลัก
หินออนขนาดใหญเปลือยกาย และรูปปเอตา ในวิหารเซนตปเตอรท่ีแสดงอารมณความรูสึกท่ีเศราโศกเหมือนมี
ชีวิตจริง 
  จิตรกรรม 
  - เสน แสง เงา ความตื้นลึกของภาพ ท่ีเรียกวา ภาพเปอรสเปกตีฟ จิตรกร คือ ลีโอนารโด ดา วินชี 
ไดแก ภาพโมนา ลิซา และภาพอาหารมื้อสุดทาย 
  วรรณกรรม 
  - เซอร โทมัส มอร (ยูโทเปย) 
  - วิลเลี่ยม เชคสเปยร (โรมิโอและจูเลียต) 
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 2. บารอคและโรโกโก (ค.ศ. 1600-1750 และ ค.ศ. 1700-1800) หมายถึง ศิลปะที่ตกแตงประดับประดา
จนเกินงามเพ่ือเรียกรองความศรัทธาของศาสนากลับคืนมา 
  จิตรกรรม 
  - คารรัคซ่ี (วาดภาพโทเบียส, มาดามปอมปาดูร) 
  สถาปตยกรรม 
  - เนนความหรูหรา ไดแก พระราชวังแวซายด, พระราชวังลูฟวว 
  ดนตรี 
  - โยฮันน เซบาสเตียน บาค ชาวเยอรมัน  
 3. นีโอคลาสสิค คือ การใชแสง สี เงา นํ้าหนัก ใหถูกตอง ไดสัดสวนตามความเปนจริง ไดแก ภาพการดื่ม
ยาพิษของโซะ คราตีส 
 
 สมัยใหมชวงหลัง (C-18-20) 
 การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในอังกฤษ ตั้งแตครึ่งหลังคริสตศตวรรษ
ท่ี 18 และไดแพรเขาสูภาคพ้ืนยุโรป และอเมริกา จุดเปลี่ยนแปลงสําคัญของประวัติศาสตรทําใหยุโรปกาวเขาสู
สมัยใหมอยางแทจริง สังคมยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังน้ี 
 เหตุการณที่เปลี่ยนแปลง 
 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม ท่ีสําคัญ คือ การเกิดขึ้นของชนชั้นกลางและชนชั้นกรรมกร 
 2. การเติบโตของแนวคิดเสรีนิยม ตลอดสมัยใหมการเคลื่อนไหวใหมีเสรีภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา รวมถึงการเรียกรองสิทธิเสมอภาคตางๆ ทําใหเกิดการปฏิวัติอเมริกา ค.ศ. 1776 
(พ.ศ. 2319) และการปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332) 
 3. การเติบโตของแนวคิดสังคมนิยม จากสภาพการณเอารัดเอาเปรียบกรรมกรถูกคัดคานโดยแนวคิด
สังคมนิยมท่ีเห็นวาเสรีนิยมทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  นักคิดคนสําคัญ คือ คารล มารกซ การปฏิวัติท่ีมีอุดมการณสังคมนิยมเปนเปาหมาย เชน การปฏิวัติใน
รัสเซีย ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460) และจีนใน ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) 
 4. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การคนพบดินแดนใหมท่ีชาวตะวันตกไมเคยรูจักมากอน เชน ทวีปอเมริกาได
มีผลตอวิถีชีวิตของชาวตะวันตกไมนอย ในดานการบริโภค สงผลใหจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นในศตวรรษที่ 18-19  
การเติบโตดานอุตสาหกรรม ตลอดจนการปรับตัวใหเขากับสังคมเมืองท่ีเกิดขึ้น  
 ศิลปะวัฒนธรรมสมัยใหมชวงหลัง 
 1. แบบโรแมน เปนศิลปะที่เกิดจากความเบื่อหนายการใชเหตุผล ตอตานการใชเหตุผล 
  สถาปตยกรรม 
  - นิยมแบบโกธิค เชน พระราชวังเวสทมินสเตอร ท่ีใชเหล็กและกระจก เชน หอไอเฟล (Eiffel)     
ซ่ึงออกแบบ โดยอเล็กซานเดอรกุสตาฟ ไฮเฟล วิศวกรชาวฝรั่งเศส 
  ประติมากรรม 
  - เนนเอารมณ ความรูสึกและความรักชาติ ปนรูปปนและอนุสาวรีย เชน “ประตูชัย” ท่ีปารีสของ 
ฟรองซัวส รูเต 
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  จิตรกรรม 
  - วาดภาพทิวทัศน ภาพคน สัตว ซ่ึงแสดงอารมณ ความรูสึก ใชสีสันใหความสําคัญและเงา เชน 
ภาพเรือกลไฟทามกลางพายุหิมะของโจเซฟ เทอรเนอร ภาพ Liberty Leading the People ของ ยูจีน เดอลา
ครัวซ 
  วรรณกรรม 
  - เปนเรื่อง การเสียสละในความรักชาติ กวีนิพนธคนสําคัญ ไดแก วิลเลียม เวิรดสเวิธ 
  ละคร 
  - ละครโรแมนติก เนนอารมณ ความรูสึก 
  ดนตรี 
  - คีตกวีคนแรก คือ ลุดวิก ฟาน บีโธเฟน 
  - กวีเปยโน ท่ีมีช่ือเสียง คือ เฟรดเดอริค, ฟรังซัวส โชแปง ผูถายทอดอารมณ ความรูสึก ชาตินิยม 
ลงในเสียงดนตรี 
 2. แบบสัจนิยม (เรียลลิสม หรือสังคมนิยม) 
  - แสดงความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นในสังคม เชน ชารล โรเบิรต ดารวิน (ค.ศ. 1809-1882) ไดเสนอ
ทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการเลือกสรรตามธรรมชาติ 
  - นักทฤษฎีสังคม คือ คารล มารกซ ไดเสนอแนวทฤษฎีใหชนช้ันกรรมาชีพ ปฏิวัติลมลางระบบทุนนิยม 
  ประติมากรรม 
  สัดสวนเหมือนจริง เชน รูปหลอสําริด ช่ือ “นักคิด” ของออกุสต โรแดง 
  จิตรกรรม 
  - กลุมแบบอิมเพรสซันนิสม เปนการวาดตามความรูสึกท่ีประสาทสัมผัสเทาน้ัน การมองเห็นโดยฉับพลัน 
ใชสีสันและความสําคัญกับแสง 
   ผลงานช้ันสําคัญ เชน ภาพ “ความประทับใจยามรุงอรุณ” ของโคลด โมเนต ภาพ “ตอนบายวัน
อาทิตยท่ีเกาะลากรองแจตต” ของ จอรจ ปแอรเซอราต นอกจากนี้ 
  - กลุมโพสตอิมเพรสซันนิสม ใหความสําคัญกับความลึกของภาพ และระยะไกล ใกล ใชสีสดใส โดย
วาดภาพจริง เชน ภาพ “คนกินมันฝรั่ง” ของวินเซนต แวนโกะ 
  วรรณกรรม 
  - ผลงานของ ชารลส ดิกเคนส ท่ีตองการปฏิรูปสังคมใหดีขึ้น จากเรื่อง “โอลิเวอร ทวิสต” ผลงาน
ของ เอมิล โซลา จากเรื่อง “พืชพันธุแหงการตอสู” 
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พัฒนาการของแนวคิดประชาธิปไตย 
 
กําเนิดประชาธิปไตยสมัยใหม (คริสตศตวรรษที่ 17) 
 ปจจัยท่ีสําคัญ คือ 
 1. แบบอยางและอุดมคติท่ีมาจากสมัยฟนฟูวิทยาการ ทําใหสมัยลัทธิฟวดัลและอํานาจของศาสนจักรหมดไป 
และหันไปศึกษาวรรณกรรม ปรัชญา แนวคิดตางๆ ของกรีก-โรมัน ถือวาเปนยุคคลาสสิค ประเด็นเก่ียวกับการ
ปกครองประชาธิปไตย คือ แนวคิดมนุษยนิยม หมายถึง ทัศนคติท่ียึดถือคุณคา   
 2. การปฏิรูปศาสนา ทําใหเกิดแนวคิดการกลับไปสูดินแดนพระเจาไมจําเปนตองผานศาสนจักร หรือสันตะปาปา  
หรือพิธีกรรม อํานาจของศาสนาจักรท่ีกรุงโรมถูกบ่ันทอน  ทําใหแนวคิดวาดวยรัฐธรรมนูญเขามาแทนที่เทวสิทธิ 
 3. ชนช้ันกลางกับการฟนตัวทางการคา และสังคมเมือง กลายเปนคนสวนใหญของสังคมมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางการเมือง   
 
นักปรัชญาทางการเมือง (คริสตศตวรรษที่ 18) 
 1. ฮอบส แนวคิด คือ สภาพธรรมชาติของมนุษยมีแตความวุนวาย และการทําสงคราม ดังน้ันตองมอบ
อํานาจท้ังหมดใหผูปกครองมีอํานาจเด็ดขาด ควบคุมสังคม ซ่ึงไมจัดวาเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง แตถือวา
เปนการเริ่มตนของสัญญาประชาคม  คือ  อํานาจของผูปกครองมาจากความยินยอมของประชาชน   
 2. ล็อค แนวคิด คือ อิสระและเสรีภาพเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย รัฐเกิดขึ้นเนื่องจากความตกลง
ระหวางผูปกครองและประชาชน เพ่ือเขามาเปนตัวกลางในการรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ถาผูปกครอง
ผิดสัญญา ประชาชนมีสิทธ์ิในการตอตานหรือเปลี่ยนผูปกครองใหมได 
 3. มองเตสกิเออ ทฤษฎีทางรัฐศาสตร คือ การแบงแยกอํานาจทางการเมือง แบงอํานาจทางการเมือง
ออกเปน  3 สวน คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
 4. รุสโซ แนวคิด คือ การแสดงเจตจํานงของปจเจกชน ซ่ึงรัฐบาลตองยอมรับ รัฐบาลอาจถูกเพิกถอนได
ถาไมปฏิบัติตาม ซ่ึงแตละคนมีเสรีในการแสดงเจตจํานงและตองไมกระทบตอเจตจํานงท่ัวไป ซ่ึงแนวคิดน้ีมีอิทธิพล
ตอการปฏิวัติฝรั่งเศส คําขวัญของการปฏิวัติ คือ เสรีภาพ เสมอภาค และภารดรภาพ 
 5. วอลแตร งานเขียนของวอลแตร เนนเสรีภาพของมนุษยเปนสําคัญ 
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พัฒนาการของแนวคิดประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก 
 1. อังกฤษ   
  - แมกนา คารตา (Magna Carta) ในกฎบัตรแมกนา คารตา จํากัดสิทธ์ิขาดของกษัตริย ทําให
ฐานะกษัตริยอังกฤษไมอยูเหนือกฎหมายตอไป และเปนการรวมตัวกันของรัฐสภา เพ่ือเปนการถวงดุลอํานาจของ
กษัตริยในเวลาตอมา 
  - ระบอบสาธารณรัฐภายใตการนําของ โอลิเวอร ครอมเวลส กษัตริยอังกฤษพยายามละเมิดกฎ
แมกนา คารตา ซ่ึงนําไปสูความขัดแยงระหวางรัฐสภา จนทําใหเกิดสงครามกลางเมือง (ค.ศ. 1640-1649) 
ยังผลใหพระเจาซารลท่ี 1 ถูกสําเร็จโทษ และเปลี่ยนระบอบการปกครองเปนสาธารณรัฐภายใตการนําของ       
โอลิเวอร ครอมเวลส จนถึง ค.ศ. 1660 จึงกลับมาเปนระบบกษัตริย 
  - การปฏิวัติอันรุงโรจน (The Glorious Revolution) ค.ศ. 1688 ระบบกษัตริยกลับมาอีกครั้ง  
อางอํานาจเทวสิทธ์ิในการปกครองแบบรัฐสภา ประชาชนจึงตอตานจนกษัตริยตองสละราชสมบัติ และหนีออก
นอกประเทศ โดยไมมีการนองเลือด ยังผลใหระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยสิ้นสุดอยางถาวร 
  - ประชาธิปไตยอังกฤษปจจุบัน หัวหนารัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี มีรัฐธรรมนูญท่ีไมเปนลาย-
ลักษณอักษร มีสภาขุนนาง (มาจากศาสนจักรโดยตําแหนงและสืบตระกูลขุนนาง) และสภาสามัญ (เลือกมาจาก
ประชาชน)  
 2. สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1776-1783)   
  - การปฏิวัติในยุโรป สงผลใหอาณานิคมอังกฤษในอเมริกาเหนือไมพอใจท่ีรัฐบาลอังกฤษตักตวง
ผลประโยชนดวยการเก็บภาษี จึงเรียกรองใหเมืองแมปลดปลอยตนเองดวยการปฏิวัติใน ค.ศ. 1776 ทําใหเกิด
สงคราม ประกาศอิสรภาพ 7 ป จึงไดรับเอกราชอยางแทจริง 
  - รัฐธรรมนูญอเมริกา เปนรัฐธรรมนูญท่ีเปนลายลักษณอักษร ประกาศใชเมื่อ ค.ศ. 1788 แบง
อํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ มีพรรคการเมือง 2 พรรคใหญ คือ เดโมแครต และรีพับบลิกัน  
 3. ฝร่ังเศส  
  - การปฏิวัติฝร่ังเศส (ค.ศ. 1789) ไดแบบอยางจากอเมริกา และแนวคิดแบบภูมิธรรม ซ่ึงฝรั่งเศส
ยังคงรักษาสถานภาพเดิม คือ กษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย จึงเกิดการปฏิวัติลมลางพระเจาหลุยสท่ี  
16 ขึ้น ใน ค.ศ. 1789   
  - ความไมม่ันคงในระบอบประชาธิปไตย ปญหาภายในและสงครามกับประเทศภายนอก ทําให
การเมืองไมมั่นคง และมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ค.ศ. 1789-1870 มีรัฐธรรมนูญ 12 ฉบับ การปกครองจากกษัตริย
ภายใตรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ และเผด็จการจนปจจุบัน มีการเลือกตั้งโดยตรง เน่ืองจากมีการแกไขรัฐธรรมนูญ  
ค.ศ. 1962   
 4. การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย 
  - รัชกาลที่ 5 คํากราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผนดิน ร.ศ. 103 
(พ.ศ. 2427) 
  - รัชกาลที่ 6 กบฏ ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) การเตรียมวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ไดแก ดุสิตธานี 
  - รัชกาลที่ 7 การเตรียมการปกครองประชาธิปไตย ทรงมีพระราชดําริพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนประชาธิปไตย ดวยเหตุผลดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วันท่ี 24 มิถุนายน 2475 
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การปฏิวัติวิทยาศาสตร และการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 
การปฏิวัติวิทยาศาสตร  
 การปฏิวัติวิทยาศาสตร หมายถึง วิธีการทางวิทยาศาสตร ไดแก การสังเกต การตรวจสอบ และการ
ทดลองอยางมีหลักการและมีเหตุผล เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 16-18 นักวิทยาศาสตรท่ีสําคัญ ไดแก  
 1. กาลิเลโอ ใชกลองโทรทรรศนยืนยันความถูกตองของระบบสุริยะจักรวาล  
 2. เซอร ไอแซค นิวตัน คนพบกฎการโนมถวง แรงดึงดูดของโลก 
 3. โยฮันเนส เคปเลอร คนพบวงโคจรของดาวเคราะหเปนวงรีไมใชวงกลม 
 4. เรอเน เดสการต บิดาแหงเรขาคณิตวิเคราะหสมัยใหม 
 5. ปโตรเลมี ศึกษาโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล 
 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลในดานตางๆ  
 การปฏิวัติอุตสาหกรรม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรรมกับการคา
มาเปนสังคมอุตสาหกรรมใหมซ่ึงใชเครื่องจักรกลแทนการผลิตดวยมือ  
 ระยะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมอาจแบงไดเปน 
 ระยะที่ 1 (ค.ศ. 1760-1860) (สมัยแหงพลังไอน้ํา) 
 - เทคโนโลยีท่ีใชไมสลับซับซอน 
 - สวนมากเปนเครื่องจักรอุตสาหกรรมทอผา 
 - การทําอุตสาหกรรมเหล็ก เปนวัสดุพ้ืนฐานของการทําอุตสาหกรรมอื่นๆ จนไดช่ือวาการปฏิวัติยุคเหล็ก 
 - สินคาท่ีผลิตสวนมากตอบสนองความตองการของคนในทวีปยุโรป  
 ระยะที่ 2 (ค.ศ. 1860-1914) (สมัยแหงแกส นํ้ามัน และไฟฟา) 
 - เกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เชน อุตสาหกรรมเคมีและเครื่องจักร 
 - มีการใชพลังงานใหม 
 - มีความเจริญดานอุตสาหกรรมมากขึ้น จนไดช่ือวา “การปฏิวัติยุคเหล็กกลา”  
 - มีการจัดระบบโรงงานอุตสาหกรรมแบบใหม 
 - มีระบบการลงทุนท่ีมีสถาบันการเงินเขามาควบคุมกิจกรรมในฐานะผูถือหุนรายใหญ  
 ระยะที่ 3 (ค.ศ. 1914-ปจจุบัน) (สมัยแหงอิเล็กทรอนิกส) 
 - เปนความกาวหนาทางวิทยาการที่เก่ียวกับการดําเนินชีวิตประจําวันมากท่ีสุด 
 - จากการคนพบไฟฟาเปนผลใหการส่ือสารไดรับการพัฒนาใหกาวหนามากขึ้น 
 - เปนพ้ืนฐานสูการ “ปฏิวัติคอมพิวเตอร” ใน C21 
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 สาเหตุที่อังกฤษเปนผูนําในการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
  1. มีระบบการเงินท่ีมั่นคง  
  2. มีวัตถุดิบท่ีจําเปนตออุตสาหกรรม ไดแก เหล็ก ถานหิน 
  3. มีประชากรเพ่ิมขึ้นจากการปฏิวัติเกษตรกรรมทําใหมีแรงงานเพ่ิมมากขึ้น 
  4. มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  5. มีตลาดการคากวางขวางเน่ืองจากมีการลาอาณานิคมมากขึ้น  
  6. มีการคมนาคมขนสงสะดวก  
 ผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 การเมือง 
  1. เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม 
  2. บทบาททางการเมืองและการตอสูของกรรมกร 
  3. การสถาปนาอํานาจของชนช้ันกลาง  
 เศรษฐกิจ 
  1. เกิดชนช้ันกลาง และชนชั้นกรรมมาชีพ 
  2. เกิดระบบโรงงานแทนการผลิตในครัวเรือน 
  3. เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ คือ ประเทศพัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา  
 สังคม 
  1. เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
  2. เกิดการเล่ือนช้ันทางสังคม 
  3. ประชากรเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
  4. ชุมชนเมืองเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว  
 ภูมิปญญา 
  1. ลัทธิเสรีนิยม โดย อดัม สมิธ แนวคิด “ใหมีการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางเสรี โดยรัฐบาลเขาไป
เก่ียวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอยท่ีสุด” 
  2. ลัทธิสังคมนิยม โดย คารล มารกแนวคิด “ใหสังคมมีความเสมอภาค ลดความแตกตางระหวางชนช้ัน 
ใหคิดเห็นสวนรวมมากกวา” 
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ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศ 
 
ความขัดแยงระหวางประเทศ  
 1. สาเหตุพ้ืนฐานของความขัดแยงระหวางประเทศ 
  1.1 การขัดแยงทางเศรษฐกิจและการแยงชิงทรัพยากร เพ่ือสรางความมั่งค่ังสูงสุดใหกับประเทศทําให
เกิดความขัดแยงทางการเมือง และเกิดสงครามหลายครั้งในคริสตศตวรรษท่ี 16 และ 17 และผลจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษท่ี 18 ทําใหเกิดลัทธิจักรวรรดินิยม  
  1.2 ความขัดแยงทางอุดมการณศาสนาและการเมือง ความขัดแยงดานศาสนา เชน สงครามครูเสด 
ระหวางศาสนาคริสตกับอิสลามในคริสตศตวรรษท่ี 13 สําหรับดานการเมืองนั้น ไดแก ความขัดแยงในอุดมการณ
ชาตินิยม          
  1.3 การแขงขันทางการเมือง เชน นโยบายสรางจักรวรรดิและสรางความยิ่งใหญใหฝรั่งเศสในสมัย
จักรวรรดินโปเลียน (Napolean)   
 2. เหตุการณความขัดแยงที่สําคัญ 
  2.1 สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918 พ.ศ. 2457-2461) ทําใหมหาอํานาจยุโรปแบงออกเปน
สองฝาย คือ ฝายพันธมิตร ไตรภาคี (Triple Alliance) ประกอบดวย เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี และอิตาลี และ
ฝายขอตกลงไตรภาคี (Triple Entente) ประกอบดวย ฝรั่งเศส อังกฤษ และรัสเซีย 
   การลอบปลงพระชนม อารชดยุค ฟรานซิส เฟอรดินานด (Archduke Francis Ferdinand) 
มกุฎราชกุมารออสเตรีย-ฮังการีท่ีเมืองซาราเยโว (Sarajevo) เปนชนวนใหเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1   
   ผลของสงครามโลกครั้งท่ี 1 ยุติลงดวยความพายแพของฝายมหาอํานาจกลาง (อิตาลี เยอรมนี 
ออสเตรีย-ฮังการี) ดังน้ันเมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 1  
   - มีการเจรจาสันติภาพท่ีกรุงปารีส ผูท่ีมีบทบาทในการประชุม คือ ผูแทนของมหาอํานาจ
ฝายสัมพันธมิตร ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และอิตาลี  
   -  ประธานาธิบดี วูดโรว วิลสิน แหงสหรัฐอเมริกาไดประกาศคําแถลง 14 ประการ (The 
Fourteen Points) เพ่ือเปนแนวทางในการเจรจาสันติภาพท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีหลักสําคัญอยูท่ีการปฏิบัติ
ตอทุกฝายอยางเปนธรรม รวมท้ังการเสนอใหมีการจัดตั้งองคการระหวางประเทศเพื่อทําหนาท่ีรักษาสันติภาพและ
ความมั่นคงระหวางประเทศ ซ่ึงก็คือการจัดตั้งองคการสันนิบาตชาติ  
   - สนธิสัญญาแวรซายส เปนสนธิสัญญาท่ีสรางความไมเปนธรรมใหกับประเทศผูแพสงคราม 
และเปนการปกปองผลประโยชนของประเทศผูชนะสงคราม 
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  2.2 สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945 พ.ศ. 2482-2488) หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ยุติลง
ประมาณ 20 ป สงครามโลกครั้งท่ี 2 เกิดในป ค.ศ. 1939 ครั้งน้ีนับเปนสงครามโลกอยางแทจริง เพราะขอบเขต
สงครามไดขยายตัวไปทั้งในทวีปยุโรป แอฟริกา รวมท้ังในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเปน
ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งท่ี 1 เกิดปญหาเงินเฟอ การวางงาน การขาดแคลนอาหาร กระแสเงินตราขาดดุล 
ฯลฯ  
   ชนวนที่นําไปสูสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดจากเยอรมนีโจมตีโปแลนด เมื่อวันท่ี 1 กันยายน     
ค.ศ. 1939 อังกฤษและฝรั่งเศส ประกาศเขารวมสงคราม 
   แนวรบดานแปซิฟก ญ่ีปุนเปดฉากสงครามโดยโจมตีอาวเพิรล ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในหมู
เกาะฮาวาย เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 1945  
   ญ่ีปุนตองยอมจํานนหลังจากท่ีสหรัฐอเมริกาไดท้ิงระเบิดปรมาณูท่ีเมืองฮิโรชิมา ในวันท่ี 6 สิงหาคม 
ค.ศ. 1945 และที่นางาซากิ ในวันท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945  
   ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2  
   - เกิดความเสียหายรุนแรงมากกวาสงครามโลกครั้งท่ี 1 เน่ืองจากมีการนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ 
มาใชในการทําลายลางฝายตรงขาม เชน เรือบรรทุกเครื่องบิน ระเบิดปรมาณู ฯลฯ  
   - สถาปนาองคการระหวางประเทศ คือ องคการสหประชาชาติ ซ่ึงยังคงมีบทบาทจนถึงปจจุบัน  
   สรุปความเสียหายจากสงคราม ดังนี้ 
   - ในอิตาลี พรรคฟาสซิสต (Farcist) ภายใตการนําของเบนิโต มุสโสลินี ขึ้นมามีอํานาจใน   
ค.ศ. 1922 (พ.ศ. 2465) 
   - ในเยอรมนี พรรคนาซี (Nazi) ภายใตการนําของอดอลฟ ฮิตเลอร ขึ้นมามีอํานาจใน      
ค.ศ. 1923 (พ.ศ. 2476) 
   - ตุรกี รัสเซีย โปรตุเกส สเปน มีการเมืองท่ีนิยมเผด็จการ 
   - ในเอเชีย ญ่ีปุนก็ไดพัฒนาการปกครองแบบเผด็จการทหารโดยมุงหวังจะสรางความยิ่งใหญ
ทางเศรษฐกิจและการเมือง  
  2.3 สงครามเย็น (Cold War) สงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง ดุลอํานาจของโลกเปลี่ยนแปลงไป
ประเทศที่พัฒนาขึ้นมาเปนมหาอํานาจสําคัญของโลก คือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกา    
เปนผูนําฝายอุดมการณเสรีประชาธิปไตย และสหภาพโซเวียตตั้งตนเปนผูนําอุดมการณคอมมิวนิสต 
  ความแตกแยกกันในลัทธิการเมืองของมหาอํานาจท้ังสองกลายเปนพลังผลักดันใหเกิดความขัดแยงใหม
ในโลกที่แมจะมิใชความขัดแยงในลักษณะการทําสงครามโดยตรง แตก็ทําใหโลกตกอยูภายใตภาวะตึงเครียด   
ความขัดแยงท่ีสําคัญน้ี เรียกวา สงครามเย็น 
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ความรวมมือระหวางประเทศ  
 ความขัดแยงซ่ึงพัฒนาไปเปนสงครามระหวางประเทศ ทําใหตองประสบความสูญเสียมหาศาล มนุษยจึงมี
ความพยายามอยูเสมอท่ีจะสรางความสงบสุขและสันติภาพถาวรใหมีขึ้น  
 สาเหตุของการรวมมือพึ่งพากัน 
  1. ภัยสงครามท่ีเกิดขึ้น สรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน 
  2. ปญหาจากภัยท่ีมนุษยสรางขึ้นและตองรวมมือกันแกไข เชน ภัยจากมลพิษ ปญหาภาวะเรือนกระจก   
ซ่ึงทําใหอุณหภูมิโลกรอนขึ้นทุกขณะ 
  3. การเคลื่อนไหวผลักดันใหเกิดการแกปญหาตางๆ ดวยสันติวิธี เชน ขบวนการเรียกรองสันติภาพ    
กลุมกรีนพีช (Green Peace) เคลื่อนไหวใหยุติการแขงขันกันสะสมอาวุธนิวเคลียร 
  4. ความจําเปนตองพ่ึงพากันทางเศรษฐกิจ  
 ความรวมมือที่สําคัญ 
  1. ความรวมมือทางการทูต 
  2. ความรวมมือกันทางทหาร 
  3. การรวมจัดตั้งองคการเพ่ือรักษาสันติภาพ 
  4. ความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  5. การยอมรับและเคารพกฎหมายระหวางประเทศ 
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แบบทดสอบ (ชุดที่ 1) 
 
1. ผลสําคัญท่ีสุดท่ีเกิดจากการทําสนธิสัญญาการคากับชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลท่ี 4 คือขอใด 
 1) ไทยกลายเปนผูผลิตสินคาขั้นปฐมของตลาดโลก 
 2) กรุงเทพมหานครเปนท่ีชุมนุมสินคาจากภายในและภายนอก 
 3) ไทยเริ่มระบบเศรษฐกิจแบบใชเงินตราและการคาเสรี 
 4) รัฐบาลเรงปฏิรูปการเงินการคลังของประเทศ  
2. สิทธิสภาพนอกอาณาเขตมีความหมายตรงกับขอใด 
 1) ชาวตางชาติไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี 
 2) ชาวตางชาติไดรับการยกเวนไมตองถูกเกณฑแรงงาน 
 3) ชาวตางชาติไดรับการพิจารณาคดีในศาลกงสุลตามกฎหมายของตน 
 4) สิทธิอํานาจของเมืองแมเหนือดินแดนอื่น  
3. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย ซ่ึงเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มี

ลักษณะท่ีสําคัญอยางไร 
 1) รับวัฒนธรรมของโลกตะวันตกท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย 
 2) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของโลกตะวันตกเทาท่ีจําเปน 
 3) รับเอาสังคมวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาในสังคมไทยในลักษณะถูกบังคับจากมหาอํานาจ 
 4) การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นเฉพาะในเขตเมืองหนาวเทาน้ัน  
4. วัฒนธรรมอินเดียขอใดท่ีมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมไทยนอยที่สุด 
 1) การเมืองและการปกครอง  2) ศาสนาและพิธีกรรม 
 3) ลัทธินับถือภูตผีและวิญญาณ 4) ภาษาและวรรณคดี  
5. การปฏิรูปทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการเสริมความมั่นคงใหแกสถาบันกษัตริยในตอนตนรัชกาลท่ี 5 คือขอใด 
 1) การเริ่มจัดทํางบประมาณแผนดิน 2) การยกเลิกระบบเจาภาษีนายอากร 
 3) การจายเงินเดือนแกขาราชการ 4) การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน  
6. เหตุการณใดท่ีทําใหบางประเทศคืนสิทธิสภาพนอกอาณาเขตใหไทย 
 1) รัชกาลท่ี 5 เสด็จพระราชดําเนินเยือนนานาประเทศในยุโรป 
 2) การเจรจาของสมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศวโรปการ 
 3) ไทยยอมเสียดินแดนบางสวนใหแกอังกฤษและฝรั่งเศส 
 4) รัชกาลท่ี 6 สงทหารเขารวมในสงครามโลกครั้งท่ี 1 
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7. ภายหลังท่ีไทยตกลงทําสนธิสัญญาเบาริงกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 และกับประเทศตางๆ ในยุโรปอีกหลาย
ประเทศในเวลาตอมา กอใหเกิดผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจไทยอยางไร 

 1) คนไทยเริ่มดําเนินชีวิตในลักษณะใชจายฟุมเฟอยมากขึ้น 
 2) ระบบผูกขาดของพระคลังสินคาตกอยูในกํามือของชาวตะวันตก 
 3) ระบบการผลิตทางการเกษตรไดเปลี่ยนเปนระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว 
 4) ระบบการผลิตแบบพึ่งตนเองเริ่มเสื่อมลง โดยระบบการผลิตเพ่ือการสงออกเริ่มขยายตัวมากขึ้น  
8. ความลมเหลวดานการคลังของไทยสมัยรัชกาลท่ี 6 ถึงรัชกาลท่ี 7 ประกอบดวยสาเหตุตางๆ ยกเวนขอใด 
 1) รัฐบาลมุงลงทุนเฉพาะดานความมั่นคงของประเทศ 
 2) รัฐบาลไมสามารถหาแหลงรายไดใหมมาเพ่ิมเติม 
 3) รัฐบาลใชจายเงินสูงกวารายรับ 
 4) รัฐบาลไมไดจัดระบบการเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ  
9. สาเหตุใดท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยแรกท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน

นายกรัฐมนตรี 
 1) แนวคิดเรื่องชาตินิยมของผูนําประเทศ 
 2) เพ่ือรวมมือกับประเทศญี่ปุนในการทําสงครามมหาเอเชียบูรพา 
 3) โลกตะวันตกกําลังบอนทําลายวัฒนธรรมของชาติไทย 
 4) เศรษฐกิจโลกกําลังตกต่ําอยางรุนแรงและขยายตัวไปทั่วโลก  
10. สาเหตุใดทําใหการคาขาวของไทยเติบโตขึ้นอยางมากในสมัยรัชกาลท่ี 4 
 1) ชาวนาไดรับกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ัวประเทศ 
 2) ไทยเปดประเทศใหมีการคาขายโดยเสรี 
 3) มีการขยายพ้ืนท่ีการทํานาอยางมาก 
 4) ไทยตองปฏิบัติตามสนธิสัญญากับตางประเทศ  
11. การพัฒนาทางสังคมในสมัยรัชกาลท่ี 6 ในลักษณะใดท่ีเกิดประโยชนสูงสุด 
 1) กําเนิดเกณฑการเขาเรียนหนังสือสําหรับเด็กไทย 
 2) ยกเลิกการเกณฑแรงงานเปลี่ยนเปนระบบเกณฑทหาร 
 3) สงเสริมความรูสึกชาตินิยมผานทางวรรณกรรม 
 4) สนับสนุนบทบาทและความสําคัญของกลุมเสือปา  
12. ปญหาเศรษฐกิจการคลังท่ีเกิดขึ้นในรัชกาลท่ี 7 เกิดจากสาเหตุสําคัญท่ีสุดในขอใด 
 1) ขาราชการมีจํานวนมากเกินไป 
 2) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก 
 3) รัฐบาลใชจายอยางฟุมเฟอย 
 4) งบประมาณดานการปองกันประเทศสูงเกินไป 
 
  



สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (162) ______________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 
2008 

13. สํานักความคิดใดของจีนท่ีใหความสําคัญตอบทบาทชนชั้นปญญาชนมากที่สุด 
 1) สํานักนิติธรรมนิยม 
 2) สํานักขงจ๊ือ 
 3) สํานักเตา 
 4) สํานักมอจ๊ือ  
14. ระบบอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตลมสลายเพราะเหตุใด 
 1) การตอสูของกลุมชาตินิยมในแตละประเทศ 
 2) การยึดครองของญ่ีปุนในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 3) การเขามาไกลเกลี่ยขององคการสหประชาชาติ  
 4) การมอบเอกราชใหโดยสันติของประเทศเจาอาณานิคม  
15. เพราะเหตุใดพอคาชาวตะวันตกจึงไมพอใจกับสภาพการคาของไทยกอนการทําสนธิสัญญาเบาวริง 
 1) มีการคาผูกขาดโดยพระคลังสินคา 
 2) มีการเก็บภาษีขาเขาในอัตราสูง 
 3) ไทยไมเขาใจธรรมเนียมการคาของชาวตะวันตก 
 4) ไทยใหสิทธิพิเศษทางการคาแกชาวตะวันออกมากกวาชาวตะวันตก  
16. การเปลี่ยนแปลงดานใดตั้งแตรัชกาลท่ี 4 เปนตนมาที่สงผลกระทบตอคนสวนใหญชาที่สุด 
 1) ดานสังคม  
 2) ดานเศรษฐกิจ 
 3) ดานวัฒนธรรม 
 4) ดานการปกครอง  
17. ไทยถูกเรียกรองใหดําเนินการอยางไรหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง 
 1) บริจาคขาวจํานวนหนึ่งแกอังกฤษ 
 2) เสียเงินคาปฏิกรรมสงครามใหฝายสัมพันธมิตร 
 3) ยอมใหบริษัทตางชาติเขามาควบคุมธุรกิจภายใน 
 4) สงทหารไปรวมรบในสงครามเกาหลี  
18. จุดมุงหมายใดมีความสําคัญท่ีสุดตอการปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาคในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม-

เกลาเจาอยูหัว 
 1) เพ่ือสกัดก้ันภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยม 
 2) เพ่ือแกปญหาการกบฏที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคตางๆ  
 3) เพ่ือวางรากฐานการมีสวนรวมในการปกครองของประชาชน 
 4) เพ่ือสรางความสมดุลระหวางอํานาจการปกครองของฝายทหารและพลเรือน 
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19. ขอใดคือวัตถุประสงคสําคัญของการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมบางประการใน
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชวงแรก 

 1) การสรางชาติใหเปนมหาอํานาจ 
 2) การสรางระเบียบวินัยในสังคมไทย 
 3) การสรางความเปนธรรมในสังคม 
 4) การสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีแกประชาชน  
20. ผูนําจีนท่ีเริ่มใชนโยบายที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาประเทศคือใคร 
 1) เหมา เจอตุง 
 2) เจียง เจอหมิน 
 3) จาว จ่ือหยาง 
 4) เติ้ง เสี่ยวผิง  
21. ขอใดคือปญหาสําคัญของรัฐบาลพมาในสายตาของประเทศตะวันตก ซ่ึงพยายามกดดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

อยูในปจจุบัน 
 1) รัฐบาลพมาขาดเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 2) พมาปกครองดวยรัฐบาลเผด็จการทหาร และมีปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 3) พมามีปญหาการเมืองภายในประเทศระหวางชนกลุมนอยตางๆ ท่ียังสูรบกันอยู 
 4) พมาตองการโดดเดี่ยว ไมตองการมีความสัมพันธกับประเทศตะวันตก  
22. การท่ีประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับเอกราช มีสาเหตุสําคัญจากเหตุการณใด 
 1) สงครามโลกครั้งท่ี 2 
 2) ชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 3) ฝรั่งเศสพายแพเวียดนามท่ีเดียนเบียนฟู 
 4) หลักการการกําหนดอนาคตของตนเองของประธานาธิบดี วูดโรว วิลสัน  
23. การกอกบฏของพวกพยัคฆทมิฬอีแลมในศรีลังกาเกิดจากสาเหตุใด 
 1) ความขัดแยงระหวางชนช้ัน 
 2) ความขัดแยงระหวางพรรคการเมือง 
 3) ความขัดแยงทางเช้ือชาติและศาสนา 
 4) ความขัดแยงดานอุดมการณเสรีนิยมและสังคมนิยม  
24. “สมุดปกเหลือง” ท่ีพิมพขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2475 ไมนานเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
 1) อุดมการณของคณะราษฎร 
 2) แถลงการณโจมตีคณะราษฎร 
 3) นโยบายทางการเมืองของรัฐบาล 
 4) เคาโครงการเศรษฐกิจ 
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25. เหตุการณใดเกิดขึ้นกอนท่ีไทยจะเขารวมรบเปนฝายญ่ีปุนในสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 1) การรณรงคเพ่ือ “รัฐนิยม” ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 2) การเรียกรองดินแดนเขมรสวนในคืนจากฝรั่งเศส 
 3) การกอตั้งขบวนการเสรีไทย 
 4) การสรางทางรถไฟสายมรณะ  
26. ญ่ีปุนแพสงครามโลกครั้งท่ี 2 แตสามารถพัฒนาประเทศกลายเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจไดเพราะเหตุใด 
 1) ญ่ีปุนมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีดี 
 2) ญ่ีปุนเปนนักลอกเลียนแบบที่เกง 
 3) ญ่ีปุนใชงบประมาณดานการทหารนอยมาก 
 4) ญ่ีปุนเปลี่ยนมาปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย  
27. หลักการสําคัญของการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคือเรื่องใด 
 1) รวมอํานาจสูศูนยกลาง และแบงแยกหนาท่ี 
 2) รวมอํานาจสูศูนยกลาง และถวงดุลอํานาจ 
 3) กระจายอํานาจ และแบงแยกหนาท่ี 
 4) รวมอํานาจสูศูนยกลาง และรวมหนาท่ี  
28. การเติบโตทางเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลท่ี 5 เปนผลจากปจจัยอีกหลากหลาย ยกเวนขอใด 
 1) การสรางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2) การขุดคูคลองในบริเวณทุงรังสิต 
 3) การสรางระบบชลประทานในลุมนํ้าบางปะกง 
 4) การยกเลิกขนบไพรและระบบทาส  
29. จอมพล ป. พิบูลสงคราม ใชวิธีการใดแกปญหาการครอบงําทางเศรษฐกิจของชาวตางชาติ 
 1) เรงสงเสริมระบบการคาเสรีใหกวางขวางย่ิงขึ้น 
 2) ออกกฎหมายหามชาวตางชาติเปนเจาของท่ีดิน 
 3) จัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินการผลิตและการคา 
 4) ออกกฎหมายโอนอุตสาหกรรมการผลิตของชาวตางชาติเปนของรัฐ  
30. เราสามารถศึกษาวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของอินเดียโบราณไดดีท่ีสุดจากคัมภีรเลมใด 
 1) มหาภารตะ 
 2) มนูธรรมศาสตร 
 3) อรรถศาสตร 
 4) อุปนิษัท  
31. หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ประเทศใดไดเอกราชจากเมืองแมดวยการตอสูอยางรุนแรง 
 1) อินเดีย 
 2) พมา 
 3) อินโดนีเซีย 
 4) มลายู 
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32. สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามมีความสําคัญอยางไร 
 1) เปนสงครามตัวแทนของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็น 
 2) เปนสงครามท่ีเกาหลีและเวียดนามตอสูกับจักรวรรดินิยมสมัยใหม 
 3) เปนสงครามสกัดก้ันการขยายตัวของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 4) เปนสงครามท่ีสหรัฐอเมริกาพายแพและเสียหายอยางหนัก  
33. “ศักดินา” ในอดีต หมายถึงขอใด 
 1) สิทธิในการครอบครองที่ดิน 
 2) การไดรับบรรดาศักดิ์ของขุนนาง 
 3) การควบคุมกําลังคนของมูลนาย 
 4) การกําหนดสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบตามสถานภาพในสังคม  
34. ผลโดยตรงท่ีเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการยกเลิกระบบไพรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ คือขอใด 
 1) เกิดแรงงานเสรี  
 2) เกิดการลดทอนอํานาจขุนนาง 
 3) ไดเพ่ิมผลผลิตเพ่ือการคา  
 4) เกิดระบบทหารอาชีพ  
35. ปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีสงเสริมใหกรุงศรีอยุธยาเปนเมืองทาท่ีเปนศูนยกลางการคานานาชาติคือขอใด 
 1) ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลุมกวางใหญและอุดมสมบูรณ 
 2) ตั้งอยูบริเวณท่ีแมนํ้าสามสายมาบรรจบกัน 
 3) ตั้งอยูไมไกลจากปากอาว เรือสินคาเขาถึงสะดวก 
 4) เปนท่ีรวมสินคาของปาจากหัวเมืองท่ีอยูภายใน  
36. การกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มตนเมื่อใด 
 1) เมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 2) เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 3) เมื่อมีการเสนอเคาโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค 
 4) เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  
37. ขอใดมิใชผลท่ีเกิดจากการรวมดินแดนสุโขทัยเขากับอาณาจักรอยุธยา 
 1) ราชวงศพระรวงยุติบทบาทในการปกครองอาณาจักรสุโขทัย 
 2) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงจัดระเบียบการปกครองอาณาเขตเสียใหม 
 3) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตราพระอัยการตําแหนงนาทหาร นาพลเรือน 
 4) การเกิดสงครามระหวางอยุธยากับลานนาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
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38. ขอใดเปนวิธีการเก็บภาษีในระบบเจาภาษีนายอากรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
 1) การจัดเก็บภาษีโดยการชักสวนสินคา 
 2) การเก็บภาษีเปนสิ่งของแทนเงิน 
 3) การใหเอกชนมีสิทธิในการเก็บภาษีแทนรัฐ 
 4) การต้ังหนวยงานกลางเพื่อเก็บภาษีอยางเปนระบบ  
39. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จนนําไปสู

การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 
 1) การลงทุนจํานวนมากในการพัฒนาเสนทางคมนาคม 
 2) ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก 
 3) ภัยธรรมชาติคุกคามผลผลิตทางดานการเกษตร 
 4) รายจายในราชสํานักเพ่ิมสูงตั้งแตรัชกาลกอน  
40. องคกรใดท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดใหทําหนาท่ีถวายคําปรึกษาและความเห็นตอพระมหากษัตริย 
 1) คณะอภิรัฐมนตรีสภา  
 2) คณะรัฐมนตรีสภา 
 3) คณะองคมนตรี   
 4) สภากรรมการองคมนตรี 
 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 3) 3. 2) 4. 3)  5. 4) 6. 4) 7. 4) 8. 4) 9. 1) 10. 3) 
11. 1) 12. 2) 13. 2) 14. 1)  15. 1) 16. 1) 17. 2) 18. 1) 19. 1) 20. 4) 
21. 2) 22. 1) 23. 3) 24. 4)  25. 2) 26. 3) 27. 2) 28. 3) 29. 4) 30. 2) 
31. 3) 32. 1) 33. 4) 34. 4)  35. 2) 36. 4) 37. 2) 38. 3) 39. 2) 40. 3) 
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แบบทดสอบ (ชุดที่ 2) 
 
1. การเมืองการปกครองของไทยในชวงระหวาง พ.ศ. 2480-2514 มีลักษณะเชนไร 
 1) ฝายการเมืองบริหารตามระบอบประชาธิปไตย 2) ฝายทหารมีบทบาทในระบบอํานาจนิยม 
 3) ขาราชการพลเรือนควบคุมการบริหารราชการ 4) กลุมนักธุรกิจการเมืองมีบทบาทบริหารประเทศ  
2. ลักษณะเดนของเอเชียตะวันออกเฉียงใตคืออะไร 
 1) เปนภูมิภาคซ่ึงมีวัฒนธรรมของตนเองอันหลากหลาย 
 2) เปนศูนยกลางการคาเครื่องเทศที่สําคัญท่ีสุดของโลก 
 3) เปนภูมิภาคท่ีสามารถผสมผสานวัฒนธรรมหลักจากภายนอก 
 4) เปนภูมิภาคของความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศ  
3. ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจญ่ีปุนหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง มีพ้ืนฐานมาจากปจจัยใดมากที่สุด 
 1) การสงเสริมการศึกษา 
 2) จรรยาวิชาชีพของคนงานญี่ปุน 
 3) การบริหารการลงทุนของบรรษัทเงินทุนท่ีเรียกวา ไซบัตสึ 
 4) การท่ีญ่ีปุนไมตองใชงบการปองกันประเทศมาก  
4. เหตุใดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะแรกกอความทุกขยากใหแกกรรมกร 
 1) รัฐบาลบีบบังคับใหผูใชแรงงานทํางานหลายชั่วโมงตอวัน 
 2) นายจางไมอนุญาตใหเด็กทํางานในโรงงานเดียวกับบิดามารดา 
 3) รัฐบาลไมมีมาตรการควบคุมนายจางใหปฏิบัติตอลูกจางอยางเปนธรรม 
 4) รัฐบาลกําหนดอัตราคาจางต่ําเพ่ือลดตนทุนการผลิตสินคา  
5. ขอใดไมใชขอเสนอแนะของนักปรัชญาการเมืองฝรั่งเศสกอนการปฏิวัติ ค.ศ. 1789 
 1) การปกครองโดยกษัตริยทรงภูมิธรรม 
 2) การสรางระบบสังคมท่ีมีความเสมอภาคกันมากขึ้น 
 3) การใหเสรีภาพแกประชาชนในการแสดงความคิดเห็น  
 4) การสรางฝรั่งเศสใหย่ิงใหญเหมือนครั้งสมัยพระเจาหลุยสท่ี 14  
6. ความแตกตางท่ีชัดเจนท่ีสุดระหวางสังคมตะวันออกและตะวันตกคือเรื่องใด 
 1) สังคมตะวันออกเปนสังคมเสรีนิยม 
 2) สังคมตะวันออกเปนสังคมฟุงเฟอและวัตถุนิยม 
 3) สังคมตะวันออกรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากภายนอกไดงาย 
 4) สังคมตะวันออกเนนพัฒนาการทางดานจิตวิญญาณและศาสนา  
7. ปญหาท่ีสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอการพัฒนาประเทศจีนและอินเดียในยุคใหมคืออะไร 
 1) การเมืองภายในขาดเสถียรภาพ 2) ปญหาชนกลุมนอย 
 3) ปญหาประชากรเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 4) ปญหาความสัมพันธกับเพ่ือนบาน  
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8. ขอใดคือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญในระยะแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 1) เกิดลัทธิทางเศรษฐกิจแบบพาณิชยนิยม 2) เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
 3) เกิดปญหาคนวางงานจํานวนมาก 4) เกิดการผลิตแบบพึ่งพาตนเองของแตละประเทศ  
9. ขอใดเปนผลมาจากสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 1) ยุโรปเริ่มตนสูญเสียสถานภาพการเปนผูนําโลก 
 2) เลโอ ตอลสตอย เกิดแรงบันดาลใจเขียนเรื่อง “สงครามและสันติภาพ” จนไดรางวัลโนเบล 
 3) สหรัฐอเมริกาเขามามีสวนสําคัญในการรักษาสันติภาพของโลก 
 4) เยอรมนีสูญเสียระบอบกษัตริยและถูกแบงออกเปน 2 ประเทศ  
10. นับแตไดรับเอกราชเปนตนมา ศรีลังกาตองเผชิญกับปญหาภายในที่สําคัญท่ีสุดเรื่องใด 
 1) ความยากจน 
 2) การขาดเสถียรภาพทางการเมือง 
 3) การตอสูเรียกรองเอกราชของชาวทมิฬ 
 4) ความขัดแยงระหวางผูนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม  
11. ขอใดไมใชมรดกทางวัฒนธรรมของกรีกท่ีถายทอดสูชาติตางๆ ในโลกตะวันตก 
 1) ความเช่ือและความศรัทธาทางศาสนา 2) ความคิดเรื่องธรรมชาตินิยม 
 3) ความคิดเรื่องมนุษยนิยม  4) แนวคิดแบบประชาธิปไตย  
12. การวิพากษวิจารณและการแสดงออกของมารติน ลุเธอร ในคริสตศตวรรษท่ี 16 มีความสําคัญอยางไร 
 1) เปนการทาทายอํานาจของคริสตจักรท่ีเปนผูนําทางปญญา 
 2) เปนการเปดโปงการประพฤติมิชอบในราชสํานัก 
 3) เปนการตอตานอํานาจของผูปกครองรัฐเยอรมัน 
 4) เปนการโจมตีการใชชีวิตหรูหราฟุมเฟอยของชนชั้นขุนนาง  
13. มองเตสกิเออ, วอลแตร, ชอง ชาคส รุสโซ และจอหน ล็อค มีความคิดเห็นสอดคลองกันในเรื่องใด 
 1) การแยกใชอํานาจอธิปไตย  2) การใหความสําคัญแกสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 3) การสรางความยุติธรรมในรัฐ 4) การยึดมั่นในความเสมอภาคทางชนชั้น  
14. ผลงานศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการคลายคลึงกับสมัยคลาสิกอยางไร 
 1) แสดงความเช่ือทางศาสนาคริสต 2) เปนองคประกอบในการบูชาเทพเจา 
 3) เนนการใชสีเจิดจาเพ่ือลดความเครงขรึม 4) สะทอนความเหมือนจริงตามธรรมชาติ  
15. การปฏิวัติอันรุงโรจนของประเทศอังกฤษ หมายถึงเหตุการณในขอใด 
 1) การลมสถาบันกษัตริย  
 2) การลมเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
 3) การปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อความเจริญรุงเรือง 
 4) การเปลี่ยนจากระบบฟวดัลเปนสมบูรณาญาสิทธิราชย 
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16. ปญหาท่ีอินเดีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ตางประสบอยูเหมือนกัน และมีรากฐานมาจากประวัติศาสตรคือ
เรื่องใด 

 1) การขาดเสถียรภาพทางการเมือง 2) ความขัดแยงทางศาสนาและเชื้อชาติ 
 3) การเรียกรองอิสรภาพของชนกลุมนอย 4) ความพยายามแบงแยกดินแดนของกลุมมุสลิม  
17. ขอใดคือผลของการปฏิวัติอันรุงโรจนของอังกฤษ 
 1) เปนการเริ่มตนของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยในอังกฤษ 
 2) เปนการเริ่มตนการปกครองแบบมีสภาขุนนางและสภาสามัญ 
 3) เปนการประกาศวาการบริหารประเทศของกษัตริยตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา 
 4) เปนการยอมรับสถานะที่เทาเทียมกันระหวางนิกายแดงกลิคันและนิกายโรมันคาทอลิก  
18. เหตุการณใดมีความสัมพันธกับขอความตอไปนี้ 
  “มนุษยท้ังปวงยอมเสมอภาคกันโดยกําเนิด และพระผูสรางไดมอบสิทธิบางประการอันจะโอนใหแกบุคคล

อื่นมิได ในบรรดาสิทธิเหลาน้ี คือ ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข” 
 1) การปฏิวัติในอังกฤษ ค.ศ. 1688  2) การปฏิวัติในอเมริกา ค.ศ. 1776 
 3) การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 4) การปฏิวัติในรัสเซีย ค.ศ. 1917  
19. ระบบราชการจีนโบราณตั้งแตสมัยราชวงศฮั่นเปนตนมามีลักษณะพิเศษอยางไร 
 1) เปนระบบที่ยึดถือคุณธรรมเปนหลัก 2) เปนระบบที่ยึดถือหลักการอาณัติแหงสวรรค 
 3) เปนระบบที่ใชการสอบวัดความรูหลายระดับ 4) เปนระบบที่อาศัยชาติวุฒิและวัยวุฒิ  
20. “ไมเสียภาษี ถาไมมีผูแทน” เปนการประทวงเรียกรองความเปนธรรมที่เก่ียวของกับเหตุการณในขอใด 
 1) การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 2) การปฏิวัติของเลนินในรัสเซีย 
 3) การปฏิวัติอันรุงโรจนของอังกฤษ 4) การปฏิวัติเพ่ือเอกราชของสหรัฐอเมริกา  
21. ขอไมใชผลของสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 1) ประเทศยุโรปทั้งผูแพและผูชนะตางไดรับความเสียหายอยางหนัก 
 2) อาณานิคมสวนใหญประสบความสําเร็จในการเรียกรองเอกราช 
 3) ดุลอํานาจของโลกเปลี่ยนจากประเทศยุโรปมาเปนสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต 
 4) สหรัฐอเมริกาเปนประเทศเดียวท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  
22. องคการระหวางประเทศองคการใดท่ีคนไทยไดรับเลือกเปนผูบริการสูงสุด 
 1) องคการการคาโลก 2) องคการอนามัยโลก 3) องคการยูเนสโก 4) องคการยูนิเซฟ  
23. สงครามเกาหลีมีความคลายคลึงกับสงครามเวียดนามในประเด็นใด 
 1) การมีบทบาทของสหประชาชาติ 2) ความยืดเย้ือของสงคราม 
 3) การเปนสวนหนึ่งของสงครามเย็น 4) การแบงประเทศหลังสงครามยุติ 
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24. การไดเอกราชของติมอรตะวันออกสงผลกระทบที่สําคัญท่ีสุดในขอใด 
 1) ออสเตรเลียมีอิทธิพลมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 2) ประธานาธิบดีซูฮารโตถูกโคนอํานาจลง 
 3) อินโดนีเซียประสบปญหาความมั่นคงภายใน 
 4) ประเทศในกลุมอาเซียนเกิดความคิดเห็นไมลงรอยกัน  
25. สาเหตุสําคัญท่ีสุดซ่ึงทําใหความสัมพันธระหวางอินเดียกับปากีสถานไมราบรื่นคือขอใด 
 1) ความขัดแยงทางศาสนา  2) ปญหาดินแดนแคชเมียร 
 3) ตางฝายตางมีมหาอํานาจสนับสนุน 4) การแขงขันกันพัฒนาอาวุธนิวเคลียร  
26. แนวคิดของขบวนการฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) เปนรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 1) สัจนิยม 2) เสรีนิยม 3) ชาตินิยม 4) มนุษยนิยม  
27. สิ่งประดิษฐของใครท่ีทําใหวิทยาการใหมๆ แพรกระจายอยางกวางขวาง 
 1) ฟรานซิส เบคอน   2) นิโคลัส โคเปอรนิคัส 
 3) โจฮัน กูเตนเบิรก   4) จอหน แม็กอาอัม  
28. นักปรัชญาการเมืองสมัยใหมคนใดเปนผูริเริ่มเสนอแนวคิดท่ีวา “อิสรภาพและเสรีภาพเปนสิทธิข้ันพื้นฐาน

ของมนุษย” 
 1) วอลแตร 2) จอหน ลอค 3) มองเตสกิเออ 4) ฌอง ฌาคส รุสโซ  
29. ขอใดไมใชจุดประสงคในการปกครองประเทศของกษัตริยท่ีทรงภูมิธรรม (enlightened despot) ในยุโรป 

คริสตศตวรรษท่ี 18 
 1) เพ่ือผูรับใชรัฐและประชาชน 2) เพ่ือใหอํานาจอธิปไตยแกประชาชน 
 3) เพ่ือใหพลเมืองมีความอยูดีกินดี 4) เพ่ือใหเสรีภาพแกพลเมืองในดานตางๆ   
30. ขอใดคือมรดกทางอารยธรรมที่สําคัญของสมัยกลางท่ีมีผลตอโลกตะวันตกในระยะยาว 
 1) การสํารวจทางทะเล   2) การปฏิวัติทางการคา 
 3) การเกิดมหาวิทยาลัย   4) การเกิดความคิดภูมิธรรม  
31. ผลงานศิลปะของลีโอนารโด ดาวินซี และไมเคิล แอนเจโล ใชความรูดานใดมากที่สุด 
 1) กลศาสตร 2) คณิตศาสตร 3) ดาราศาสตร 4) กายวิภาคศาสตร  
32. การกําหนดใหวันท่ี 14 กรกฎาคม เปนวันชาติฝรั่งเศส เปนการรําลึกถึงเหตุการณใด 
 1) การประกาศยกเลิกอภิสิทธ์ิของชนชั้นขุนนาง 
 2) การท่ีชาวปารีสบุกทําลายสถานจองจํานักโทษการเมือง 
 3) การเรียกประชุมสภาฐานันดรหลังจากวางเวนมารอยกวาป 
 4) การท่ีนักปฏิวัติประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐและลมเลิกระบอบกษัตริย 
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33. การประสานประโยชนระหวางประเทศเกิดขึ้นไดเพราะเหตุใด 
 1) การสรางดุลแหงอํานาจและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
 2) การมีเช้ือชาติและศาสนาเดียวกัน 
 3) การต้ังอยูในภูมิภาคเดียวกันของโลก 
 4) การมีอุดมการณทางการเมืองเดียวกัน  
34. ขอใดถูกตองท่ีสุด 
 1) ญ่ีปุนปดประเทศทําใหญ่ีปุนลาหลังกวาจีนและเกาหลี 
 2) ญ่ีปุนปดประเทศเพราะรังเกียจตางชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตก 
 3) ระหวางปดประเทศ ญ่ีปุนคาขายกับจีนและโปรตุเกสเทาน้ัน 
 4) ระหวางปดประเทศ ญ่ีปุนยังกระตือรือรนเรียนรูวิทยาการของชาติตะวันตก  
35. การท่ีจีนไดรับมอบฮองกงและมาเกาคืนจากอังกฤษและโปรตุเกสมีความสําคัญในทางประวัติศาสตรอยางไร 
 1) เปนการสิ้นสุดลงของสัญญาเชาดินแดนดังกลาว 
 2) อังกฤษกับโปรตุเกสตองสูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล 
 3) จีนไดเขาครอบครองศูนยกลางทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีสุดในเอเชีย 
 4) เปนการสิ้นสุดของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกในเอเชีย  
36. ขอใดคือคุณลักษณะของบุคคลผูไดรับยกยองในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ 
 1) มีการศึกษาและรอบรูในสาขาวิชาตางๆ 
 2) มีความสามารถเปนเยี่ยมในวิชาดาราศาสตร 
 3) นําวิชาทางศาสนามาใชใหเกิดประโยชนทางโลก 
 4) อุทิศตนและเสียสละเพ่ือมนุษยชาติ  
37. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 2 ในตนคริสตศตวรรษท่ี 19 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการใชพลังงานจาก

เครื่องจักรไอน้ําและถานหินมาเปนพลังงานชนิดใด 
 1) พลังงานไฟฟา แกสธรรมชาติ และน้ํามัน 
 2) พลังงานไฟฟา แกสชีวภาพ และน้ํามัน 
 3) พลังงานน้ํามัน แกสธรรมชาติ และพลังงานลม 
 4) พลังงานไฟฟา แกสชีวภาพ และพลังงานลม  
38. ไทยสงทหารไปรวมรักษาความสงบในดินแดนอิรักดวยเหตุผลใด 
 1) เปนไปตามขอตกลงทางทหารระหวางไทยกับอินโดนีเซีย 
 2) เปนไปตามขอตกลงทางทหารของกลุมประเทศอาเซียน 
 3) เปนการรวมมือระหวางประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก 
 4) เปนการรวมมือกับกองกําลังขององคการสหประชาชาติ 
 
 
  



สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (172) ______________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 
2008 

39. ฟลิปปนสแตกตางจากประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากที่สุดในขอใด 
 1) ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต 
 2) มีปญหาทางการเมืองเก่ียวกับชนกลุมนอย 
 3) มีพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยกาวหนาท่ีสุด 
 4) มีความผูกพันทางวัฒนธรรมกับอินโดนีเซีย  
40. คณะกรรมการฟนฟูกฎหมายและระเบียบแหงรัฐ หรือสลอก (SLORC) เก่ียวของกับประเทศใด 
 1) พมา 2) ลาว 3) เวียดนาม 4) กัมพูชา  
41. ผลสําคัญท่ีสุดจากชัยชนะของญ่ีปุนตอรัสเซียใน ค.ศ. 1905 คือขอใด 
 1) รัสเซียมีเกียรติภูมิตกต่ําลงในสายตาของมหาอํานาจ 
 2) ทําใหญ่ีปุนขยายอํานาจเขาไปในเกาหลีและจีน 
 3) เกิดความรูสึกชาตินิยมในหมูชาวเอเชีย 
 4) ญ่ีปุนกลายเปนแบบอยางในการพัฒนาประเทศของชาติในเอเชีย  
42. ชัยชนะของญ่ีปุนเหนือรัสเซียใน ค.ศ. 1905 มีความสําคัญดานใดมากที่สุด 
 1) ญ่ีปุนไดยึดครองดินแดนรัสเซียบางสวน 
 2) ญ่ีปุนไดรับการยอมรับวาเปนชาติมหาอํานาจของโลก 
 3) ชาติตะวันตกยอมใหญ่ีปุนแกไขสนธิสัญญาไมเสมอภาค 
 4) ญ่ีปุนกลายเปนแรงดลใจแกชาติเอเชียวามีความสามารถเทาเทียมชาติตะวันตก  
43. ชาติในเอเชียกลุมใดท่ีประสบปญหาชนกลุมนอยรุนแรงท่ีสุดในปจจุบัน 
 1) ฟลิปปนส  มาเลเซีย  ศรีลังกา 2) อินโดนีเซีย  พมา  ปากีสถาน 
 3) พมา  ศรีลังกา  ฟลิปปนส   4) อินโดนีเซีย  ปากีสถาน  ไทย  
44. ปญหาแคชเมียรเกิดจากประเด็นขัดแยงเรื่องใด 
 1) อินเดียไมยอมปลดปลอยใหแคชเมียรเปนรัฐอิสระ 
 2) ปากีสถานใหการสนับสนุนผูตองการแบงแยกดินแดน 
 3) เปนผลจากความขัดแยงดานศาสนา 
 4) เปนผลจากกรณีพิพาทการปกปนเขตแดน 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 3) 3. 4) 4. 3)  5. 4) 6. 4) 7. 3) 8. 1) 9. 1) 10. 3) 
11. 1) 12. 2) 13. 2) 14. 1)  15. 2) 16. 2) 17. 3) 18. 2) 19. 3) 20. 4) 
21. 4) 22. 1) 23. 3) 24. 4)  25. 2) 26. 4) 27. 3) 28. 1) 29. 3) 30. 3) 
31. 4) 32. 2) 33. 1) 34. 4)  35. 4) 36. 1) 37. 1) 38. 4) 39. 4) 40. 1) 
41. 2) 42. 4) 43. 2) 44. 3) 
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แบบทดสอบ (ชุดที่ 3) 
 
1. การนับศักราชแบบอินเดียท่ีแพรหลายเขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนแบบใด 
 1) รัฐศักราช 2) จุลศักราช 3) มหาศักราช 4) พุทธศักราช  
2. ประวัติศาสตรรวมสมัยหรือยุครวมสมัยมักจะมีลักษณะสําคัญอยางไร 
 1) เปนชวงเวลาที่ดําเนินเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 
 2) เปนชวงเวลาที่มนุษยมีพัฒนาการตางจากสัตว 
 3) เปนชวงเวลาที่มนุษยเริ่มคนพบวิทยาการสมัยใหม 
 4) เปนชวงเวลาที่เหตุการณเกิดขึ้นคลายกันทุกแหลงอารยธรรม  
3. เหตุการณของโลกท่ีเรียกวา “สงครามเย็น” จัดอยูในชวงเวลาทางประวัติศาสตรชวงใด 
 1) สมัยกลาง 2) สมัยใหม 3) สมัยโบราณ 4) ยุครวมสมัย  
4. ขอใดไมใชวิธีการทางประวัติศาสตร 
 1) รวบรวมหลักฐาน   2) วิเคราะหหลักฐาน 
 3) ตัดสินเหตุการณในอดีต  4) นําเสนอเรื่องราวท่ีคนพบ  
5. “ดร.ประวัติ กําลังอานบันทึกประวัติศาสตรของซือหมา เวียน” จัดวาอยูในขั้นตอนใดของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร 
 1) รวบรวมหลักฐาน   2) วิเคราะหหลักฐาน 
 3) สังเคราะหหลักฐาน   4) นําเสนอเรื่องราว  
6. ขอใดคือหลักฐานโบราณคด ี
 1) ตํานาน 2) นิทานพ้ืนบาน 3) กําแพงเมือง 4) จดหมายเหตุ  
7. รองรอยของมนุษยในขอใดไมจัดวาอยูในยุคหินเกา 
 1) มนุษยชวา - ประเทศอินโดนีเซีย 2) มนุษยปกก่ิง - ประเทศจีน 
 3) มนุษยนํ้าแข็ง - ประทศอิตาลี 4) มนุษยนีแอนเดอรทัล - ประเทศเยอรมนี  
8. ขอใดเขียนถูกตองเก่ียวกับปกอนมีการใช ค.ศ. 76 ป 
 1) B.C. 76 2) 76 B.C. 3) A.D. 76 4) 76 A.D.  
9. ขอใดจัดเปนยุคท่ีมีความสัมพันธกันระหวางประวัติศาสตรสากลและประวัติศาสตรโบราณ 
 1) อารยธรรมโรมัน - สมัยอยุธยา 2) สงครามเย็น - ยุคปรับปรุงวิทยาการ 
 3) การฟนฟูศิลปวิทยาการ - สมัยธนบุรี 4) ยุคจักรวรรดินิยม - ยุคปรับปรุงประเทศ  
10. ขอใดแสดงความสัมพันธและความตอเนื่องของบุคคลยุคสมัยใดถูกตอง 
 1) สงครามโลกครั้งท่ี 1  ยุคจักรวรรดินิยม  การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 2) ยุคจักรวรรดินิยม  การปฏิวัติอุตสาหกรรม  การปฏิวัติวิทยาศาสตร 
 3) การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร  การปฏิวัติอุตสาหกรรม  ยุคจักรวรรดินิยม 
 4) การปฏิวัติอุตสาหกรรม  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร  สงครามโลกครั้งท่ี 1 
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11. ขอใดไมใชขั้นตอนการสรางองคความรูใหมดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 
 1) การรวบรวมขอมูล   2) การวิเคราะหตีความ 
 3) การต้ังประเด็นการศึกษา  4) การเปรียบเทียบขอมูลกับผูอื่น  
12. วรรณกรรมท่ีมีคุณคาทางศาสนาในสมัยสุโขทัยไดแกขอใด 
 1) ศิลาจารึก 2) ไตรภูมิพระรวง 3) จินดามณี 4) ตํานานนางนพมาศ  
13. แมกนาคารตา ซ่ึงกลาวกันวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกมีสาระสําคัญในเรื่องใด 
 1) มนุษยทุกคนเกิดมาอิสระ จึงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 2) ประชาชนมีเสรีภาพในการพูดและการนับถือศาสนา 
 3) อํานาจการปกครองแบงเปน 3 สวน เพ่ือคุมครอง สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 
 4) อํานาจของกษัตริยมีขอบเขตจํากัด ตองคํานึงถึงบทบาทของรัฐสภาดวย  
14. “ดํารงชีวิตอยูในถ้ํา ประดิษฐเครื่องมืออยางหยาบ เพื่อใชลาสัตว” จัดเปนมนุษยยุคใด 
 1) ยุคหินเกา 2) ยุคสําริด 3) ยุคเหล็ก 4) ยุคโลหะ  
15. ขอใดไมถูกตอง 
 1) ประวัติศาสตรสมัยโบราณ หมายถึง ประวัติศาสตรยุคกรีก-โรมัน 
 2) ประวัติศาสตรสมัยกลางเปนยุคสมัยท่ีอารยธรรมหยุดชะงัก 
 3) ประวัติศาสตรสมัยใหมเปนยุคสมัยท่ีมีความเจริญกาวหนารวดเร็วย่ิงกวาสมัยใด 
 4) ประวัติศาสตรรวมสมัยจะเปนเหตุการณท่ีสืบเนื่องมาถึงปจจุบัน  
16. เราใชหลักฐานทางโบราณคดีเพ่ือศึกษาเรื่องราวสมัยใด 
 1) สมัยกอนประวัติศาสตร และสมัยประวัติศาสตร 
 2) สมัยกลาง 
 3) สมัยใหม 
 4) สมัยปจจุบัน  
17. พระราชวังแวรซายส จัดเปนสถาปตยกรรมแบบใด 
 1) บารอด 2) โกธิค  3) ไบแซนไทน 4) โรมันเนสก  
18. “ตระพังเงิน ตระพังทอง” จัดเปนภูมิปญญาในสมัยใด 
 1) ทวารวดี 2) สุโขทัย 3) เชียงแสน 4) อยุธยา  
19. ภูมิปญญาไทยแบบดั้งเดิมมีวิธีการสืบทอดวัฒนธรรมอยางไร 
 1) ครูถายทอดใหศิษยเปนหมูคณะตามชุมชนตางๆ 
 2) ครูนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกตในการสอน 
 3) ครูรับสอนเฉพาะที่เปนคนทองถ่ินเดียวกัน 
 4) ครูผูมีความชํานาญสอนศิษยแบบตัวตอตัว  
20. การกําหนดสิทธิหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคคลตอสังคม และบานเมือง หรือการถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

หมายถึงระบบใดในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 1) ระบบศักดินา 2) ระบบฟวดัล 3) ระบบไพร 4) ระบบทาส 
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21. “เชื่อผูนํา ชาติพนภัย” เปนนโยบายการปลุกกระแสนิยมความรักชาติในสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด 
 1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม  2) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
 3) จอมพลถนอม กิตติขจร  4) พลเอกเปรม ติณสูลานนท  
22. “การปลดขาราชการออก” เปนนโยบายแกไขปญหาเศรษฐกิจตกต่ําของรัชกาลใด 
 1) รัชกาลท่ี 5 2) รัชกาลท่ี 6 3) รัชกาลท่ี 7 4) รัชกาลท่ี 8  
23. “คลาสสิค” ตามความหมายของศิลปะยุโรปหมายถึงศิลปะใด 
 1) ศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ 
 2) ศิลปะเนนเรื่องอารมณ ความรัก 
 3) ศิลปะที่ผูประดิษฐสรางสรรคสิ่งใหมๆ ไมมีการเลียนแบบ 
 4) ศิลปะสะทอนอารมณ และรุนแรงเกินจริง  
24. ขอใดไมใชลักษณะสภาพสังคมสมัยกลาง 
 1) ศาสนาจักรมีอิทธิพลตอประชาชน 
 2) ระบบศักดินาสวามิภักดิ์และระบบอุปถัมภ 
 3) พระมหากษัตริยมีอํานาจเด็ดขาดในการปกครองเหนือศาสนจักร 
 4) ประชาชนไมมีความมั่นคงในชีวิตตองหาความคุมครองจากขุนนาง  
25. บุคคลใดทําการเรียกรองเอกราชของอินเดียจนประสบความสําเร็จ 
 1) ยะหะราล เนหรู 2) มะหาตะมะ คานธี 3) รามโมหัน รอย 4) อินทิรา คานธี  
26. ผลงานใดไมไดเกิดขึ้นในสมัยฟนฟูวิทยาการ 
 1) รูปสลักหินออน “พิเอตา” โดยไมเคิล แอนเจลโล 
 2) ภาพ “อาหารมื้อสุดทาย” โดยดาวินซี 
 3) วิหารเซนตปอล ออกแบบโดยเซอร คริสโตเฟอร เรน 
 4) ผลงานดนตรีของบีโธเพน  
27. อะไรคือปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหสหภาพโซเวียตลมสลาย 
 1) การแกงแยงอํานาจในหมูผูนําของสหภาพโซเวียต 
 2) การเรียกรองประชาธิปไตยในสหภาพโซเวียต 
 3) วิกฤตการณทางเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต 
 4) การเรียกรองเอกราชของรัฐตางๆ ในสหภาพโซเวียต  
28. ขอใดคือผลสําคัญท่ีสุดของการลมสลายของสหภาพโซเวียต 
 1) การเขารวมเปนสมาชิกสหภาพยุโรปของประเทศยุโรปตะวันออก 
 2) การส้ินสุดของระบบสังคมนิยม 
 3) การทําลายกําแพงเบอรลิน 
 4) การยุติสงครามเย็น 
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29. ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังไมไดเปนสมาชิก ASEAN 
 1) ลาว 2) กัมพูชา 3) พมา 4) ติมอร - เลสเต  
30. วิกฤตการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 กอใหเกิดผลดานการเมืองท่ีสําคัญหลายประการ ยกเวนขอใด 
 1) กลุมอาชีพตางๆ เคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิประโยชนและเสรีภาพ 
 2) มีการเลือกตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญใหม 
 3) ทําใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 
 4) ทหารและกองทัพลดบทบาทการเขามาเก่ียวของกับการเมืองจนถึงปจจุบัน 
 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 1) 3. 4) 4. 3)  5. 1) 6. 3) 7. 3) 8. 2) 9. 4) 10. 3) 
11. 4) 12. 2) 13. 4) 14. 1)  15. 3) 16. 1) 17. 1) 18. 2) 19. 1) 20. 1) 
21. 1) 22. 3) 23. 1) 24. 3)  25. 2) 26. 4) 27. 4) 28. 2) 29. 4) 30. 1) 
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A-NET วิชาภาษาไทย
ออกขอสอบโดย อ. กิจมาโนชญ โรจนทรัพย (ครูลิลลี่)

๑. คําในขอใดมีโครงสรางพยางคเหมือนคําวา  “ทิวากร”
๑.  องคมนตรี ๒. จันทรุปราคา
๓. ราชพฤกษ ๔. นิราบาล

๒. คําคูใดมีความหมายในทํานองเดียวกัน
๑. สุวรรณ - สุบรรณ ๒. ประเพณี - ประเวณี
๓. วิสัยทัศน - ทัศนวิสัย ๔. โศก - เศรา

๓.  เสียงคําควบกล้ําในขอใดไมมีในระบบเสียงควบกล้ําภาษาไทยแตด้ังเดิม
๑.  ออสเตรเลีย ๒.  ออสเตรีย
๓. บรูไน ๔. กรีก

๔.  โครงสรางประโยคในขอใดตางจากพวก
๑. วันเพ็ญเดือนสิบสอง ๒. น้ํานองเต็มตลิ่ง
๓. เราท้ังหลายชายหญิง ๔. สนุกกันจริงวันลอยกระทง

๕.  คําวา  “เพราะ”  ในขอใดตางจากพวก
๑. ทํานองเพลงนี้เพราะจริงๆ
๒. ฉันนอนซมเพราะพิษไข
๓. เขาอางวาทําการบานไมเสร็จเพราะฉัน
๔. คุณพอไมไปทํางานเพราะไมสบายหลายวัน
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๖.  “สุวรรณหงสทรงพูหอย”  จากคําประพันธวรรคนี้  ขอใดกลาวถูกตอง
๑. สัมผัสอักษรเดน ๒. นาฏการ
๓. เลนเสียงคูสระ ๔. สัมผัสวรรณยุกต

๗.  คําทับศัพทในขอใดออกเสียงตรงตามอักขรวิธีไทย
๑. คอนโดมิเนียม ๒. คอมพิวเตอร
๓. เบรก ๔. เมาท

๘. พยัญชนะในขอใดใชเปนตัวสะกดไมได
๑. ฑ  ฆ ๒. ฬ  อ
๓. ฟ  ธ ๔. ฌ  ผ

๙. คําซอนในขอใดมีความหมายตางจากพวก
๑. อบรม ๒. บากบ่ัน
๓. ตมตุน ๔. บานเรือน

๑๐. สํานวนคูใดกลาวไปในทํานองเดียวกัน
๑. คลื่นกระทบฝง  -  คลื่นใตน้ํา ๒. กระตายตื่นตูม  -  ตีตนไปกอนไข
๓. จวักตักแกง  -  ใกลเกลือกินดาง ๔. นกสองหัว  -  จับปลาสองมือ

๑๑.  “พริกเผ็ดผสมเขา  กะปเคลากระเทียมหอม”  ขอใดกลาวถูกตอง
๑. มีเสียงพยัญชนะตนควบกล้ํา  ๒  เสียง ๒. ไมมีเสียงสระเลื่อน
๓. มีคําครุท่ีเปนคําตาย ๔. ใชกวีโวหาร

๑๒. ขอใดกลาวไมถูกตอง
๑. กลอนสุภาพมีบังคับสัมผัสนอก  และเสียงวรรณยุกตทายวรรค
๒. เสียงหนัก - เบา  ใชคําประพันธประเภทฉันท
๓. รูปวรรณยุกตใชบังคับในโคลงสี่สุภาพ
๔. เสียงวรรณยุกตใชบังคับในโคลงสี่สุภาพ

๑๓. “ช่ืนตาฟา .................... เห็นพระจันทรนวลผอง”
คําใดเหมาะสมที่จะเติมลงในคําประพันธขางตน
๑.  เย็น ๒. เดน
๓. เพ็ญ ๔. เชน

๑๔.  ตัวละครใดตอไปนี้จัดเขาขายทํานอง  “หมายขันหมาก”
๑. วันทอง ๒. บุษบา
๓. มัทรี ๔. สีดา

๑๕.  ขอใดแสดงวาพจนของคํานามมีจํานวนชิ้นมากที่สุด
๑. ฉันซ้ือถุงเทา ๕๐ คู ๒. แมซ้ือผาขาวมา ๗ กุลี
๓. นองซ้ือดินสอ ๑๐ โหล ๔. พอซ้ือปากกา ๑ กุรุส
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๑๖.  พยัญชนะในขอใดที่เปนทั้งตัวสะกด  และ  พยัญชนะตนที่เปนเสียงเดียวกัน
๑. ทศกัณฐ ๒. พัทยา
๓. รูปธรรม ๔. กัลยา

๑๗.  โครงสรางพยางคในขอใดตางจากขออ่ืน
๑. ขุนแผน ๒. พระราม
๓. อิเหนา ๔. พระรถ

๑๘.  คําใดอานออกเสียงตางจากขออ่ืน
๑. จันทบุรี ๒. ชลบุรี
๓. ราชบุรี ๔. เพชรบุรี

๑๙.  คําบาลี - สันสกฤต  ที่ยืมมาใชในภาษาไทย  คูใดมีความหมายตางกันมากที่สุด
๑. กีฬา - กรีฑา ๒.  ภริยา - ภรรยา
๓. กัญญา - กัลยา ๔. เขต - เกษตร

๒๐. “ชีวิตในตางแดนแสนสนุกและสบายไมพบใครมากมายโอชีวีนี้สุขจริง”
คําประพันธขางตนเม่ือจัดเรียงวรรคใหมจะเปนอะไร
๑.   กาพยสุรางคนางค ๒. กาพยฉบัง
๓. กาพยยานี ๔. อินทรวิเชียรฉันท

๒๑. “ประเทศออสเตรเลียเขมงวดเรื่องการนําเขาอาหารแปรรูปท่ีทํามาจากเนื้อสัตวและผลไม  โดยใหเหตุผลวา
อาจจะมีเช้ือโรคบางชนิดปะปนมากับอาหารเหลาน้ัน งานหนักจึงตกกับดานตรวจคนเขาเมือง เพราะตอง
ตรวจท้ังคนและอาหาร”
จากขอความนี้ขอใดอนุมานไมถูกตอง
๑. มีการอธิบายโดยใชสาเหตุ - ผลลัพธ ๒. มีการแสดงทรรศนะ
๓. มีบรรยายโวหารมากกวาอธิบายโวหาร ๔. มีการแสดงขอเท็จจริง

๒๒.  จากขอความขางตนขอใดกลาวถูกตอง
๑.  เมื่อเราจะนําอาหารจากประเทศไทย เขาประเทศออสเตรเลียตองทําใหสุกกอน
๒.  เราควรนําอาหารแหงเขาประเทศออสเตรเลีย
๓.  เราควรหลีกเลี่ยงการนําอาหารเขาประเทศออสเตรเลีย
๔.  ออสเตรเลียหามนําอาหารทุกชนิดเขาประเทศ

๒๓. ก. เพราะความทุกขใจน้ัน
ข. จนเราเองไมรูตัววาทําไม  ทุกขอยูกับเราตลอดเวลา

      ค. เศราไดแตอยาเศรานาน
      ง. จะกัดกรอนกินความสุขในตัวเรา

จงเรียงลําดับขอความขางตนใหไดใจความ
๑.  ค-ก-ง-ข ๒.  ค-ข-ก-ง
๓. ค-ง-ก-ข ๔.  ค-ก-ข-ง
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๒๔. จากขอความขางตนเม่ือเรียงลําดับแลว  ขอใดกลาวไมถูกตอง
๑.  เปนทรรศนะเชิงนโยบาย ๒.  เทศนาโวหาร
๓.  ผูเขียนขอความนี้เปนคนเห็นใจผูอื่น ๔.  เปนการแสดงประเด็นการโตแยง

๒๕. “อพารตเมนทคุณปาดวน!  เชาเดือนละ  ๓,๐๐๐  บาท  เฟอรนิเจอรพรอมเขาอยู  ไมไกลจากถนนใหญ ไมมี
เงินมัดจํา”
ประกาศขางตนควรเพิ่มขอมูลเรื่องใดมากที่สุด
๑.  สถานท่ีตั้ง ๒.  เบอรโทรศัพทติดตอ
๓.  วัตถุประสงค ๔.  รายละเอียดการเชา

๒๖. “ดีใจเอยดีใจจังเขาใกลถึงพ่ึงประสบพบความเปนจริงอดทนสูเขานองหญิงเอาชนะทุกสิ่งสมคําท่ีพ่ีอวยชัย”
คําประพันธขางตนเม่ือจัดเรียงวรรคใหมจะเปนคําประพันธชนิดใด
๑.  กลอนดอกสรอย ๒.  กลอนสักวา
๓.  กลอนสุภาพ ๔.  กาพยฉบัง

๒๗. “เย็นหนาวเหน็บเจ็บขั้ว กลางใจ
เย็นยะเยือกถึงใน  อกขา
เย็นนี้จะมีไหม ใครอยู
เปนเพ่ือนกับคุณปา รอลุงกลับมา”
ขอใดกลาวไมถูกตอง
๑. เขาขายสํานวนหัวมังกุทายมังกร ๒. มีคําตายแทนคําเอก
๓. เลนคําและเลนเสียงเดน ๔. สัมผัสวรรณยุกตเดน

๒๘. คําประพันธขางตนบาทใดผิดฉันทลักษณมากที่สุด
๑. บาท ๑ ๒. บาท ๒
๓. บาท ๓ ๔. บาท ๔

๒๙. “รถรางเล่ือนแลนไป รถยนตใชวิ่งชา
รถไฟพุงขึ้นหนา รถมาถลาลม”  
ขอใดกลาวไมถูกตองจากคําประพันธบทนี้
๑. บรรยายโวหาร ๒. จินตภาพเคลื่อนไหว
๓. ซํ้าคํา ๔. คําซํ้า

๓๐.  จากคําประพันธขางตนรถอะไรเคลื่อนไหวเร็วที่สุด
๑. รถราง ๒. รถยนต
๓. รถไฟ ๔. รถมา

๓๑.  โครงสรางเหตุผลขอใดตางจากขออ่ืน
๑.  สติมาปญญาเกิด ๒. เลนกีฬาเปนยาวิเศษ
๓.  รักดีหามจ่ัว ๔. รูแพ  รูชนะ  รูอภัย
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๓๒. โครงสรางประโยคในขอใดตางจากขออ่ืน
๑.  ครูใหญมอบดอกไมใหนักแสดง ๒.  นักแสดงมอบความสุขใหผูชม
๓.  ผูชมมีความสุขจนทําใหผูจัดประทับใจ ๔.  ผูจัดย่ืนซองใหทีมงาน

๓๓. ขอใดที่คําตอบละบทกริยาไมได
๑.  ใครซ้ือหนังสือเลมนี้มา ๒.  เธอชอบกินเคกกลวยหอมรานไหน
๓.  เสื้อไหมพรมตัวนี้สวยไหม ๔.  เธอจะเอาอะไรอีก

๓๔.  ขอใดแสดงวาภาษาไทยจัดวาเปนภาษาที่มีระดับ
๑.  มาลีใชดอกดาวเรืองไหวพระถือวาจะทําใหชีวิตรุงเรือง
๒.  มาลัยอูคําเมืองกับแมอุยคําดวงนะเจา
๓.  ปวดศีรษะนะคะ ดิฉันจึงขอลางานครึ่งวัน
๔.  “พอ” เมื่อเติมวรรณยุกตเอก จะเปลี่ยนความหมายเปนคําวา “พอ”

๓๕.  ขอใดแสดงวาภาษาไทยไมมีการเปลี่ยนแปลง
๑.  เขาถูกเชิญไปงานเลี้ยงสังสรรคของบริษัท
๒.  เรามีคําวา “เพ็ญ” แทนคําวา “เต็ม”
๓.  เราขึ้นไปหาเขากวางบนเขาโนนเมื่อ ๓ วันมาแลว
๔.  วิชาภาษาไทยงายตอการเขาใจ

๓๖. “เขานั่งตากลมจนตาแดง”  ประโยคนี้มีเสียงวรรณยุกตกี่เสียง
๑. ๒ เสียง ๒. ๓ เสียง
๓. ๔ เสียง ๔. ๕ เสียง

๓๗. “จตุคามรามเทพ”  ขอใดกลาวไมถูกตอง
๑. ออกเสียง ๖ พยางค ๒. มีการออกเสียงแบบสมาส
๓. มีคําครุท่ีเปนคําตาย ๑ คํา ๔. แบงเปนคํามูลได ๒ คํา

๓๘. องคประกอบของพยางคในขอใดตางจากขออ่ืน
๑.  ผ้ึง ๒. ทับ
๓. ท้ึง ๔. ชก

๓๙.  คําซ้ําในขอใดตางจากขออ่ืน
๑. นองๆ สบายดีไหมคะ ๒. พ่ีชายฉันมีเสื้อผาเปนตูๆ
๓. ตอนเด็กๆ ฉันกลัวการวายน้ํา ๔. เด็กๆ ออกเดินทางไปกันแลว

๔๐.  ขอใดมีคําสะกดผิด
๑. ลําไย  กะเพรา  พิเรนทร ๒. โชว  กระทะ  ราดหนา
๓. คลัตช  ดีเปรสชัน  คะนอง ๔. กะทิ  โคก  มังสวิรัต
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๔๑. “ฉันมาไกล มาไกลเหลือเกิน เพราะความฝนของฉันอยูไกลจากบานเกิดของฉัน หวังวาจะเจอฝนท่ีจะเปนจริง
ในสักวัน ฉันจึงมาปกหลักตั้งถ่ินฐานอยูท่ีนี่ แตชีวิตในวัยเยาวของฉันขาดความรักความอบอุนจากครอบครัว”
ขอความนี้บกพรองดานใดเดนที่สุด
๑. ขาดการอธิบายตามลําดับขั้นตอน ๒. ขาดการนิยาม
๓. ขาดสัมพันธภาพในการเขียน ๔. ขาดการเปรียบเทียบ

๔๒. “ฉันจะบินไปใหไกลใครจะรู สุดตาดูมองเห็นเชนฟากวาง
เพราะทางเดินสิ้นหนคนนําทาง แสงสวางจากฟากฟาพาฉันไป”
อนุมานไดเกี่ยวกับผูเขียนคือขอใด
๑. มองโลกในแงดี ๒. มีเหตุผล
๓. ใจกวางโอบออมอารี ๔. จินตนาการกวางไกล

๔๓.  ขอใดแสดงเนื้อความโตแยง
๑. แมน้ําสายนี้ไหลจากทิศใตไปสูทิศเหนือลงสูทะเลใด
๒. ฉันไมชอบคนที่พูดมากเพราะคนพูดมากไมคอยรับฟงความคิดผูอื่น
๓. คนสวยตองแตงงานกับคนหลอฉันวามันก็ไมจริงเสมอไปดูอยางเธอสิ
๔. ฉันวาเธอควรจะไปใหชางทําผมเขาออกแบบทรงผมใหมนะ

๔๔. ขอใดแสดงทรรศนะเชิงนโยบาย
๑. พรุงนี้เปนวันแรงงานแหงชาติคะ ๒. อาจจะเปนสมชายที่มาชอบเพ่ือนเรา
๓. สมชายแตงตัวดูดีมากเลย ๔. เธอควรจะไปกับสมชายดูจะเหมาะกวานะ

๔๕. “คิดๆ เทาไรคิดไมออกสักที เบ่ือหนายตัวเองใยจึงหัวไมดี ทํายังไงก็คิดไมออก”
อนุมานไดวาขอใดเปนลักษณะของผูพูด
๑. เปนคนขาดสติ ๒. เปนคนมีสติ
๓. เปนคนประมาท ๔. เปนคนไมประมาท

๔๖. ก.  ชาวบานแถบนี้นิยมทําการเกษตรแบบผสมผสาน
ข.  ดังจะเห็นไดจากลุงมีของเราขุดบอปลาแลวปลูกตนกลวยรอบบอ
ค.  ชางนาช่ืนชมเกษตรกรตัวอยางคนนี้จริงๆ
ง.  กลาวคือเพาะปลูกและเลี้ยงปลาเสริมดวย
ขอใดเรียงลําดับขอความไดอยางมีความหมาย
๑. ก-ข-ค-ง ๒. ก-ง-ค-ข  
๓.  ก-ง-ข-ค ๔.  ก-ข-ง-ค

๔๗. ขอใดมีความหมายกวาง
๑. เครื่องบิน ๒. เครื่องเปา
๓.  เครื่องซักผา ๔.  เครื่องเรือน
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๔๘.  “โอดวงใจฉันมาทํากันถึงอยางนี้
หลอกไดเจาหลอกพี่
ทุกวี่วันใหฉันคอย
คอยแลวคอยหา
ทุกเวลาเจาอยูไหน
จอมใจฉันอยู หนใด
เธอรูไหมวาฉันคอย”    

ขอความนี้จัดเขาขายสํานวนใด
๑. แมแปรก ๒. แมศรีเรือน
๓. แมสายบัว ๔. แมทัพ

๔๙. จากขอความขอ  ๔๘  จัดไดวาลีลาคําประพันธใดเดนที่สุด
๑. เสาวรจนี ๒. นารีปราโมทย
๓. พิโรธวาทัง ๔.  สัลลาปงคพิสัย

๕๐. “เนื้อออนออนแตช่ือ เนื้อนองฤๅออนท้ังกาย”
ขอใดอนุมานไมถูกตองจากคําประพันธขางตน
๑. กวีกับนางอันเปนท่ีรักมีความสัมพันธอันลึกซ้ึง ๒. มีการเลนคํา
๓. มีการซํ้าคํา ๔. เขาขายลักษณะทํานองนิราศ

๕๑. “ทําไมถึงทํากับฉันได”  ขอใดมีเจตนาของประโยคเชนเดียวกับประโยคดังกลาวมานี้
๑.  ทําไมถึงตอบขอ ๔ ๒.  ทําไมตองใสเนื้อหมูตอนน้ําเดือดคะ
๓.  ทําไมถึงซ่ืออยางนี้ ๔.  ทําไมลูกเหม็นระเหิดไดคะคุณครู

๕๒.  “เมื่อแรกเช่ือนึกวาเนื้อทับทิมแท
มาแปรเปนพลอยหุงไปเสียได
กาลวงวาหงสใหปลงใจ
ดวยมิไดดูหงอนแตกอนมา”

ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับคําประพันธขางตน
๑.  มีการใชอุปลักษณ ๒. มีการใชสัญลักษณ
๓. พิโรธวาทัง ๔. สัลลาปงคพิสัย

๕๓.  “เขาลําคลอง หัวรอตอระดะ
ดูเกะกะรอรางทางพมา
เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพ่ีรอรา
แตรอทารั้งทุกขมาตามทาง”

ขอใดกลาวผิดจากคําประพันธขางตน
๑. มีการเลนคํา ๒. มีลักษณะเปนทํานองนิราศ
๓. สัมผัสพยัญชนะเดน ๔. จังหวะดุจดนตรี
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๕๔. “ฉันไปตลาดมา  กะจะหาอะไรกิน  เรียกเธอมิไดยิน  รึจะไมไปดวยกัน”
ขอความนี้มีการเรียงรอยประโยคตามขอใดเดนที่สุด
๑. การเช่ือม ๒. การซํ้า
๓. การละ ๔ การแทน

๕๕. ขอใดมีทั้งพยางคปดและพยางคเปด
๑. เชียงใหม ๒. หนองคาย
๓. ระยอง ๔. ชุมพร

๕๖. “เพราะความจน ทําใหชีวติเขาเหลานัน้ไมรูจักหรอกวาคอมพิวเตอรหนาตาเปนอยางไร วนัๆ ไดแตทํามาหากิน
ตั้งแตเชาจนมืดคํ่า อยาวาแตคอมพิวเตอรเลย  ทีวีสักเครื่องจะหามีไม”
ขอความนี้จัดอยูในโวหารใด
๑. บรรยายโวหาร ๒. พรรณนาโวหาร
๓. อธิบายโวหาร ๔. สาธกโวหาร

๕๗.  ความหมายประโยคในขอใดตางจากขออ่ืน
๑. “ไมใชไมชอบนะ” ๒. “เขาไมมาแลวนะ”
๓. “เธอไมรักฉันเลย” ๔. “ฉันไมสนใจงานนี้หรอก”

๕๘. “ณ ภัตตาคารหรูแหงหนึ่งบนโตะอาหาร มีปายภาษาอังกฤษเขียนวา “RESERVED” แตในขณะที่รานอาหาร
อีกแหงหนึ่งบนโตะอาหารมีปายภาษาไทยเขียนวา “จองแลว” ”
ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับขอความนี้

  ๑. ภาษาคือเครื่องมือสื่อสารของคนแตละกลุม
๒.  สํานวนไวยากรณของแตละภาษาจะตางกัน
๓.  ภาษาเขียนสําคัญกวาภาษาพูด  จึงตองมีปายเขียนไว
๔.  คําหนึ่งคําจะมีความหมายวาอยางไร  ขึ้นอยูกับการตกลงกันของคนในกลุม

๕๙. “รถเมลสายนี้เขาตองโดยสารทุกวัน”
ประโยคนี้บกพรองดานใด
๑. ใชคําฟุมเฟอย และ ขาดคําเช่ือม
๒. คําตางประเทศ และ สํานวนตางประเทศ
๓. สํานวนตางประเทศ และ ขาดคําเช่ือม
๔. ใชคําฟุมเฟอย และ สํานวนตางประเทศ

๖๐. “ไมนึกไมฝนวาจะเปนไปได  เห็นมาแตในความฝน”
ขอใดอนุมานถูกตองเกี่ยวกับผูพูดประโยคขางตน
๑. ฝนกลางวัน ๒. ฝนลมๆ แลงๆ
๓. ฝนหวาน ๔. ฝนท่ีเปนจริง
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๖๑. “ฉนัคนชาวนาหนาตาเซอ ฟงวทิยทุรานซิสเตอรก็พอใจ ไปไหนกเ็อาไปดวย ขึน้เขาลงหวยกเ็อาไป ฟงเพลง
ลกูทุงบานนา ใครวาฉันบาก็ไมเปนไร”
ขอใดกลาวไมถูกตอง
๑. เปนบรรยายโวหาร ๒. มีละประธาน
๓. ผูพูดเปนคนใจเย็น ๔. ผูพูดมีอารมณสุนทรีย

๖๒. ขอใดตางจากพวก
๑. ชายคา ๒. ชายตา
๓. ชายผา ๔. ชายธง

๖๓. “ฟาหัวเราะเยาะขาชะตาเอย”
ขอใดเปนภาพพจนตางกับคําประพันธขางตน
๑. มองซิมองทะเล เห็นลมคลื่นเหจูบหิน
๒. เสียดายแผนดินมอญ พลันมอดมวยแฮ
๓. ตายแลวเกิดใหมสักแสนชาติจะไดเจอคนดีอยางนี้หรือ
๔. ติ๊กตอก เจานาฬิกาปลุกฉันขึ้นมาใหอยูในความรัก

๖๔. หนุม : “ถาพ่ีจะไปขอไปขอ พอเจาจะวาอยางไร”
สาว : “นองสุดแสนดีใจ ถาพ่ีไปขอนองจริงๆ”
สํานวนใดเขาขายทํานองบทสนทนาขางตน

  ๑. ฟงไมไดศัพทจับไปกระเดียด ๒. เขาหูซายทะลุหูขวา
๓. ไปไหนมา สามวาสองศอก ๔. สีซอใหควายฟง

๖๕.  ขอใดจัดวาเปนองคประกอบการสื่อสารครบถวน
๑. มาลีเดินไปจายตลาดทุกเชาท่ีตลาดสดแถวบาน
๒. แมคาขายผักกําลังจัดผักสดกอนจะสาย
๓. มาลีมองคอนแมคาขายผัก
๔. แมคากําลังนึกถึงราคาตนทุนผักกาดขาว

๖๖. “ไตรรงคธงไทย  ปลิวไสวสวยงามสงา  สีแดงคือชาติ  สีขาวศาสนา  น้ําเงินหมายวาพระมหากษัตริยไทย”
ขอใดกลาวไมถูกตอง
๑. มีการแสดงจินตภาพดานการเคลื่อนไหว ๒. มีการใชสัญลักษณ
๓. มีอธิบายโวหาร ๔. สะทอนความเปนสมมติเทพ

๖๗. “กิน กาม เกียรติ สามส่ิงนี้ท่ีมนุษยเรากินไมรูจักอิ่ม กินเทาไรก็ไมรูจักพอ เห็นดวยไหม เรากินตั้งแตเล็กจน
โตไมรูวาหมดขาวไปกี่กระสอบแลว  พอโตเปนผูใหญเรามักจะหลงในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส โดยไมไดดู
ความเปนตัวตนขางในของมนุษยเลยนี่แหละเขาจึงเรียกวา หลงในกาม”
ขอความนี้บกพรองเร่ืองใดเดนที่สุด
๑. ขาดสาธกโวหาร ๒.  ขาดการอธิบายตามลําดับ
๓. เปนประโยคไมจบความ ๔. ขาดการนิยาม
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๖๘. จากขอความขางตนมีคําถามเชิงวาทศิลปกี่แหง
๑. ๑ แหง ๒. ๒ แหง
๓. ๓ แหง ๔. ๔ แหง

๖๙. “บริษัทการบินไทยเปดแลวเสนทางสายโรแมนติก  กรุงเทพ - โรม  ๑๐  เท่ียวบินตอสัปดาห  เอื้องหลวงรัก
คุณเทาฟา”
ขอความขางตนนาจะจัดอยูในการเขียนใดมากที่สุด
๑. ขาว ๒. ประกาศ
๓. โฆษณา ๔. สารคดี

๗๐. ขอใดไมใชประโยคทวนความ
๑. เพ่ือนคูคิด   มิตรคูบาน ๒. ในน้ํามีปลา   ในนามีขาว
๓. คุมคาทุกนาที   ดูทีวีสีชอง 3 ๔. หานดินกินหญา   หานฟากินยุง

๗๑. “ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”  แยกเปนคํามูลไดกี่คํา
๑. ๓ คํา ๒. ๔ คํา
๓. ๕ คํา ๔. ๖ คํา

๗๒. “หมอความ   หมดสิ้น   มหกรรม   มหรรณพ”
ขอใดเรียงลําดับการสรางคําขางตนไดถูกตอง
๑. ซอน   ประสม   สนธิ   สมาส ๒. ซอน   คํามูล   สนธิ   สมาส
๓. ประสม   คํามูล   สมาส   สนธิ ๔. ประสม   ซอน   สมาส  สนธิ

๗๓. “เบญจราชถกุธภัณฑ”  มีจํานวนพยางคเทาใด
๑. ๕ พยางค ๒. ๖ พยางค
๓. ๗ พยางค ๔. ๘ พยางค

๗๔.  “คนจะงามงามน้ําใจใชใบหนา
คนจะหวานหวานจรรยาใชตาหวาน
คนจะแกแกความรูใชอยูนาน
คนจะรวยรวยศีลทานใชบานโต”

ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับคําประพันธขางตน
๑. ซํ้าคํา ๒. คําซํ้า
๓. “ใช”  มีความหมายเปนปฏิเสธ ๔. กระตุนใหคิด

๗๕. “ฉันเกิดมาแลวก็เหมือนกับคนทั้งหลา  มีปรารถนาและมีหัวใจ
ฉันก็เหมือนหญิงท่ัวไป  หวังมอบกายและหัวใจใหชายท่ีฉันใฝปอง”
คําใดในขอความขางตนไมควรเปลี่ยนตามลักษณะของระดับภาษา
๑.  หลา ๒. ปรารถนา
๓. หัวใจ ๔. ใฝปอง
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ใชคําประพันธนี้ตอบคําถามขอ  ๗๖-๗๗
“อยาเดินกรายยายอกยกผาหม อยาเสยผมกลางทางบางวิถี”

๗๖. คําประพันธขางตนมีสระลดรูปกี่คํา
๑. ๓ คํา ๒. ๔ คํา
๓. ๕ คํา ๔. ๖ คํา

๗๗. คําประพันธขางตนมีคําครุที่เปนคําตายกี่คํา
๑. ๑ คํา ๒. ๒ คํา
๓. ๓ คํา ๔. ๔ คํา

๗๘. “เสียงลือเสียงเลาอาง อันใด (พ่ีเอย)
เสียงยอมยอยศใคร ทั่วหลา
สองเขือพ่ีหลับใหล    ลืมตื่น (ฤๅพ่ี)
สองพ่ีคิดเองอา อยาไดถามเผือ”
คําประพันธขางตนบาทใดที่มีความหมายวา  “เธอทั้งสอง”
๑. บาทหนึ่ง ๒. บาทสอง
๓. บาทสาม ๔. บาทสี่

๗๙. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับคําประพันธขางตนนี้
๑. มีลักษณะบังคับตามฉันทลักษณถูกตอง ๒. มีการซํ้าคํา
๓. มีการสัมผัสพยัญชนะ ๔. มีการเลนสัมผัสวรรณยุกต

๘๐.  ขอใดตางจากพวก
๑. รามเกียรติ์ ๒. อิเหนา
๓. ขุนชางขุนแผน ๔. อุณรุท
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เฉลย A-NET วิชาภาษาไทย
โดย อ. กิจมาโนชญ  โรจนทรัพย (ครูลิลลี่)

ขอ ๑. ตอบ ขอ ๔ เพราะ “ทิวากร” ไมมตีวัสะกด ๒ พยางคแรก เหมอืนกบั “นริาบาล” และโครงสรางดาน
เสยีงพยญัชนะตนเดีย่วเหมอืนกนัหมด สระเสยีงสัน้ยาวเรยีง ตรงกัน และเสยีงวรรณยกุต
เรยีงลาํดบัตรงกนั

ขอ ๒. ตอบ ขอ ๔ หมายถึง เสียใจเหมือนกัน
ขอ ๓. ตอบ ขอ ๓ |บร| ไมมีในเสียงควบกล้ําของไทย
ขอ ๔. ตอบ ขอ ๒ มีภาคประธานและภาคแสดงครบถวน
ขอ ๕. ตอบ ขอ ๑ ขอ ๑ เปนกริยา แตขออื่นเปนคําเช่ือม
ขอ ๖. ตอบ ขอ ๓ เลนเสียงคูสระสั้น - ยาว  “อุ -  อู”  (สุ  กับ  พู)
ขอ ๗.  ตอบ ขอ ๓ ออกเสียงตรงตัว (คําอื่นอานแบบสําเนียงอังกฤษ)
ขอ ๘. ตอบ ขอ ๔
ขอ ๙. ตอบ ขอ ๔ ขอ  ๑ - ๒ - ๓  เปนคําซอนท่ีมีความหมายเปรียบเทียบ  แต “บานเรือน” ไมได

เปรียบเทียบ
ขอ ๑๐. ตอบ ขอ ๓ เพราะมีความหมายวา อยูใกลสิ่งใดแตไมไดรับประโยชนจากส่ิงน้ันเลย
ขอ ๑๑. ตอบ ขอ ๓ ตรงคําวา “พริก” “เผ็ด”
ขอ ๑๒. ตอบ ขอ ๔ โคลงสี่สุภาพ  ใชรูปวรรณยุกตบังคับ  เอก  ๗  โท  ๔
ขอ ๑๓. ตอบ ขอ ๓ เพราะเสียงสัมผัสสระลงตัว ความหมายก็ดี เพราะ “เพ็ญ” หมายถึง พระจันทรเต็มดวง
ขอ ๑๔. ตอบ ขอ ๒ เพราะอิเหนาคูหมั้นไมไดมาแตงงานกับบุษบา แตกลับไปไดจินตหราเปนภรรยา เสียกอน
ขอ ๑๕. ตอบ ขอ ๔ เพราะ ๑ กุรุส มี ๑๒ โหล = ๑๔๔ ช้ิน แต ๑ กุลี มี ๒๐ ช้ิน
ขอ ๑๖. ตอบ ขอ ๓ “ป” เปนตัวสะกดและพยัญชนะตนจะออกเสียงเปน |ป|
ขอ ๑๗. ตอบ ขอ ๑ เปนพยางคปด ท้ัง “ขุน” และ “แผน”
ขอ ๑๘. ตอบ ขอ ๒ เพราะอานไดแบบเดียววา ชน - บุ - รี  แตขออื่นอานได ๒ แบบ
ขอ ๑๙. ตอบ ขอ ๔ เพราะ “เขต” จะใชในความหมาย ดินแดน แต “เกษตร” จะใชใน

ความหมาย การเพาะปลูก
ขอ ๒๐. ตอบ ขอ ๓
ขอ ๒๑. ตอบ ขอ ๓ มกีารอธิบายชัดเจนกวาบรรยาย อธิบายวาทําไมตองเขม็งวดกับการนาํอาหารเขาประเทศ
ขอ ๒๒. ตอบ ขอ ๓ ทางท่ีดีก็หลีกเลี่ยงจะเปนการดีท่ีสุด  แตทางรัฐบาลไมไดหามนําเขาเลย
ขอ ๒๓. ตอบ ขอ ๑ เรื่องนําเรื่องจาก “ปญหา” แลวคลี่คลายโดยการแกปญหา
ขอ ๒๔. ตอบ ขอ ๔ ไมมีการแสดงประเด็นโตแยง
ขอ ๒๕. ตอบ ขอ ๒ เพราะถาไมมีท่ีอยูหรือเบอรโทรศัพทติดตอกลับจะทําใหสื่อสารกันไมได
ขอ ๒๖. ตอบ ขอ ๔ เปนกาพยฉบัง  ๒  บท
ขอ ๒๗. ตอบ ขอ ๔ เพราะไมมีสัมผัสวรรณยุกต
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ขอ ๒๘. ตอบ ขอ ๔ บาท  ๔  วรรคหลังตรง  “รอลุง”  เรื่องเอกโทผิดฉันทลักษณ
ขอ ๒๙. ตอบ ขอ ๔ ไมมีคําซํ้า  แตซํ้าคํามีตรงคําวา  “รถ”
ขอ ๓๐. ตอบ ขอ ๔ ดูจากคําวา  “ถลาลม”
ขอ ๓๑. ตอบ ขอ ๔ ไมครบองคประกอบของเหตุผล  แตขอ  ๑ - ๒ - ๓ - มีท้ังสาเหตุและผลลัพธ
ขอ ๓๒. ตอบ ขอ ๓ เปนโครงสรางประโยคความซอน  แตขออื่นประโยคความเดียว
ขอ ๓๓. ตอบ ขอ ๓ ตองตอบกริยาวา “สวย” หรือ “ไมสวย”
ขอ ๓๔. ตอบ ขอ ๓ เมื่อพูดสื่อสารเปนทางการก็ใช  “ปวดศีรษะ” แทนปวดหัว ใช  “ดิฉัน”  แทน  “หนู”
ขอ ๓๕. ตอบ ขอ ๓ ไมไดแสดงการเปลี่ยนแปลงทางภาษา แตเปนลักษณะพ้ืนฐานของคําพองในภาษาไทย
ขอ ๓๖. ตอบ ขอ ๓ ๔  เสียง  จัตวา  โท  เอก  สามัญ
ขอ ๓๗. ตอบ ขอ ๔ คํานี้แบงเปนคํามูลได   จตุ - คาม - ราม - เทพ
ขอ ๓๘. ตอบ   ขอ ๑ เพราะ  “ผ้ึง”   เสียงวรรณยุกตตางจากขออื่น
ขอ ๓๙. ตอบ   ขอ ๓   บอกชวงเวลา  แตขออื่นบอกพหูพจน
ขอ ๔๐. ตอบ   ขอ ๔ “มังสวิรัติ”   ตองมีสระ  “อิ”  ตรง  ต. เตา
ขอ ๔๑. ตอบ   ขอ ๓ อานแลวไมเขากันเลยตั้งแตคําวา “แตชีวิต....”  
ขอ ๔๒. ตอบ   ขอ ๔ มีอารมณกวี  สุนทรียจินตนาการจากธรรมชาติ
ขอ ๔๓. ตอบ   ขอ ๓
ขอ ๔๔. ตอบ   ขอ ๔ เปนการแนะนํา
ขอ ๔๕. ตอบ   ขอ ๒ รูตัวเองวากําลังทําอะไรอยู
ขอ ๔๖. ตอบ   ขอ ๓
ขอ ๔๗. ตอบ   ขอ ๔ เพราะเครื่องเรือนกวางมากมีหลายคําเปนความหมายแคบของเครื่องเรือน
ขอ ๔๘. ตอบ   ขอ ๓ “แมสายบัว” จะเรียกคนที่รอเกอแตงตัวแลวเขาก็ยังไมมา
ขอ ๔๙. ตอบ   ขอ ๔ เศราโศกเสียใจ
ขอ ๕๐. ตอบ   ขอ ๓ ไมมีการซํ้าคําเลย  มีแตเลนคําวา  “ออน”
ขอ ๕๑. ตอบ   ขอ ๓ เจตนาแจงใหทราบเหมือนโจทย
ขอ ๕๒. ตอบ   ขอ ๔    ไมมีการเศราโศกเสียใจ
ขอ ๕๓. ตอบ   ขอ ๔    ไมมีการใชจังหวะดุจดนตรี
ขอ ๕๔. ตอบ   ขอ ๓    ละประธาน
ขอ ๕๕. ตอบ   ขอ ๓ “ระ”  เปนพยางคเปด  “ยอง”  เปนพยางคปด
ขอ ๕๖. ตอบ   ขอ ๓ อธิบายวาทําไมคนจนจึงไมรูจักใชคอมพิวเตอร
ขอ ๕๗. ตอบ   ขอ ๑    เปนความหมายบอกเลาแจงใหทราบ  แตขออื่นเปนปฏิเสธ
ขอ ๕๘. ตอบ   ขอ ๓    ภาษาพูดสําคัญกวาภาษาเขียน  เพราะทุกชนชาติตองมีภาษาพูด
ขอ ๕๙. ตอบ   ขอ ๒    ควรแกเปน  “เขาตองนั่งรถประจําทางสายนี้ทุกวัน”
ขอ ๖๐. ตอบ   ขอ ๔ แสดงวาตอนนี้ประสบความสําเร็จ  แทบไมเช่ือสายตาตนเอง
ขอ ๖๑. ตอบ   ขอ ๓
ขอ ๖๒. ตอบ   ขอ ๒ เพราะชายตาเปนกริยา
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ขอ ๖๓. ตอบ   ขอ ๓ เปน “อธิพจน”   แตโจทยใหมาเปน  “บุคคลวัต”
ขอ ๖๔. ตอบ   ขอ ๓ ถามอยางหนึ่งแตตอบอีกอยางหนึ่ง
ขอ ๖๕. ตอบ   ขอ ๓ “มาลี”   เปนผูสงสาร  “แมคาขายผัก”  เปนผูรับสาร
ขอ ๖๖. ตอบ   ขอ ๔ ไมมีการสะทอนความเปนสมมติเทพ
ขอ ๖๗. ตอบ   ขอ ๓   ขาดความสมบูรณเรื่อง  “เกียรติ”
ขอ ๖๘. ตอบ   ขอ ๒ “เห็นดวยไหม”   “หมดไปกี่กระสอบแลว”
ขอ ๖๙. ตอบ   ขอ ๓ โนมนาวใจใหผูโดยสารมาเลือกสายการบินไทย
ขอ ๗๐. ตอบ   ขอ ๓
ขอ ๗๑. ตอบ   ขอ ๔ ราช - บพิธ - สถิต - มหา - สีมา - อาราม
ขอ ๗๒. ตอบ   ขอ ๔
ขอ ๗๓. ตอบ   ขอ ๔
ขอ ๗๔. ตอบ   ขอ ๒ ไมมีคําซํ้า  (ไมยมก)
ขอ ๗๕. ตอบ   ขอ ๓ เพราะ  ขอ  ๑ - ๒ - ๔  เปนคําท่ีใชในคําประพันธมากกวา
ขอ ๗๖. ตอบ ขอ ๓ อก - ยก - หม - เสย - ผม
ขอ ๗๗.ตอบ   ขอ ๒ อก - ยก
ขอ ๗๘. ตอบ   ขอ ๓ “เขือ”  แปลวา  เธอท้ังสอง
ขอ ๗๙. ตอบ   ขอ ๔ เพราะไมมีการเลนสัมผัสวรรณยุกต
ขอ ๘๐. ตอบ   ขอ ๓ เพราะขอ  ๑ - ๒ - ๔  เปนเรื่องท่ีนิยมเลนละครใน
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O-NET วิชาภาษาไทย
ออกขอสอบโดย อ. กิจมาโนชญ โรจนทรัพย (ครูลิลลี่)

๑. คําในขอใดมีโครงสรางพยางคเหมือนคําวา  “บารมี”
๑. ปกษา ๒. ริษยา ๓. ปริศนา ๔. วารุณี

จงตอบคําถามขอ  ๒-๓  จากประโยคตอไปนี้
 “สุวรรณภูมินามนี้ดังไปทั่วถิ่น”
๒. จงหาเสียงพยัญชนะตนเดี่ยววามีก่ีเสียง (ไมนับเสียงซํ้า)

๑. ๕ เสียง ๒. ๖ เสียง ๓. ๗ เสียง ๔. ๘ เสียง
๓. จงหาพยางคปดวามีก่ีพยางค

๑. ๕ พยางค ๒. ๖ พยางค ๓. ๗ พยางค ๔. ๘ พยางค
๔. ขอใดกลาวผิด

๑.  ภาษาไทยถูกจัดวาเปนภาษาดนตรี
๒.  ภาษาเขียนสําคัญกวาภาษาพูดในการท่ีจะเขาใจคนในสังคมหนึ่งๆ
๓.  ภาษาไทยจัดวาเปนภาษาคําโดด
๔.  ภาษาถิ่นนั้นขึ้นอยูกับการตกลงของคนในทองถิ่นนั้นๆ

ใชขอความนี้ตอบคําถามขอ ๕-๖
“ดําเนินเดินเคียงขจีเสียงสําเนียงโตนด บังคมบรรทมโหดบําเหน็จสรวลยวนฤทัย”

๕. จากขอความขางตนจงหาคําไทยแทท่ีหนาตาคลายคําเขมร
๑. ดําเนิน ๒. สําเนียง ๓. บังคม ๔. บําเหน็จ

๖. จงหาคําตายจากขอความขางตนวามีก่ีคํา
๑. ๕ คํา ๒. ๖ คํา ๓. ๗ คํา ๔. ๘ คํา

จงใชขอความนี้ตอบคําถามขอ ๗-๘
“คนเราตองรูจกัหม่ันสะสมความดเีอาไว สกัวันหนึง่เม่ือเราตกยาก ความดีอันนีจ้ะไดกลบัมาตอบสนองเรา

ความดีถึงแมทํายากแตถาต้ังใจทํา มันก็ไมไกลเกินเอ้ือมมิใชหรือ”
๗. ผูเขียนใชโวหารใดในการนําเสนอ

๑. สาธกโวหาร ๒. เทศนาโวหาร ๓. อธิบายโวหาร ๔. บรรยายโวหาร
๘. ขอใดเปนลักษณะเดนของขอความขางตน

๑. อธิบายตามลําดับขั้น ๒. ใชคําถามเชิงวาทศิลป
๓. การนิยาม ๔. การพรรณนาใหเห็นภาพชัดเจน
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๙. ขอใดมีคําสะกดผิด
๑.  แคลอรี  โควตา  คุกก้ี
๒.  ไขมุก  มุกตลก  กะเพรา
๓.  ลําไย  เบรก  น้ํามันกาด
๔.  หมูหยอง  ปาฏิหาริย  ผาขาวมา

๑๐. คําใดออกเสียง “อะ” แลวเปนการเนนเสียงท่ีตางจากพวก
๑.  กะเกณฑ ๒.  พริกกะเกลือ         ๓.  จะจะ ๔.  ชนะ

๑๑. “หนึ่งภูษาผาทรงณรงครบ ใหมีครบเครื่องเสร็จท้ังเจ็ดสี
วันอาทิตยสิทธิโชคโฉลกดี เอาเครื่องสีแดงทรงเปนมงคล”
ขอใดปรากฏเดนท่ีสุดจากคําประพันธขางตน
๑.  เลนเสียงสัมผัสใน ๒.  สัมผัสวรรณยุกต ๓.  ภาพพจน          ๔.  นาฏการ

๑๒. จากคําประพันธขอ ๑๑ ขอใดอนุมานได
๑.  สังสารวัฏ ๒.  ศรัทธา ๓.  ความเช่ือ ๔.  ประเพณี

๑๓. ขอใดใชกลวิธีการแตงตางจากขออื่น
๑.  ตั้งมือรอนโตมรรํา ๒.  เทียมชางมารทานชางหมื่น
๓.  พ้ืนโถมศึกฝกทนศร ๔.  รอนงาสายรายเงยเศียร

๑๔. ขอใดกลาวผิด
๑.  รายสุภาพจบดวยโคลงสองสุภาพ
๒.  เสียงวรรณยุกตเปนลักษณะบังคับของกลอนแปด
๓.  ครุลหุเปนลักษณะบังคับของฉันท
๔.  เสียงวรรณยุกตเปนลักษณะบังคับของโคลงสี่สุภาพ

ใชโคลงบทนี้ตอบคําถามขอ ๑๕-๑๖
สงครามความเศิกซ้ึง แสนกล

จงพออยายินยล แตตื้น
อยาลองคะนองตน ตามชอบ ทํานา
การศึกลึกเลหพ้ืน ลอเลี้ยวหลอกหลอน

๑๕. จากคําประพันธขางตน  จงหาคําตายแทนเอกมีก่ีคํา
๑. ๒ คํา ๒. ๓ คํา ๓. ๔ คํา ๔. ๕ คํา

๑๖. จากคําประพันธขางตน จงหาคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน
๑.  ยิน - ยล ๒.  เศิก - ศึก ๓.  ลอ - เลี้ยว ๔.  ลึก - เลห

๑๗. คําวา “และ” ในประโยคใดเปนประโยคตางชนิดจากขออื่น
๑.  พอและแมสอนลูกๆ ทุกคน ๒.  พ่ีชอบไอศกรีมและผลไม
๓.  พ่ีและนองไปตลาดทุกวันอาทิตย ๔. ฉันขายและรับซ้ือทองรูปพรรณจากเขา
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๑๘. ขอใดเปนวิธีการสรางคําสมาสแบบกลมกลืนเสียงท่ีตางจากขออื่น
๑. รโหฐาน ๒. วนาราม ๓. สุริโยทัย ๔. มหัศจรรย

๑๙. ขอใดมีจํานวนพยางคนอยที่สุด
๑.  คณะแพทยศาสตร  ๒. คณะนิเทศศาสตร
๓.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร ๔. คณะอักษรศาสตร

๒๐. เสียงของพยางคในขอใดมีโครงสรางตางกับพยางคอื่น
๑. ทรัพย ๒. เศรา ๓. ครับ ๔. สรอย

๒๑. เสียงพยัญชนะควบกล้ําในขอใดตรงกับเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทยที่มีมาแตเดิม
๑. บราซิล ๒. ดรัมเมเยอร ๓. เบรก ๔. นิวเคลียส

๒๒. ขอความตอไปนี้มีเสียงพยัญชนะตนเปนอักษรตํ่าเทาใด  “และชื่นเชยกับชีวิตทุกทิศทาง”
๑. ๕ แหง ๒. ๖ แหง ๓. ๗ แหง ๔. ๘ แหง

๒๓. รูปพยัญชนะที่ทําหนาท่ีเปนท้ังตัวสะกดและพยัญชนะตนในขอใดเปนเสียงเดียวกัน
๑. กัลยา ๒. คุณภาพ ๓. กุลบุตร ๔. ภาสกร

๒๔. คําวา  “ไมตก”  ในขอใดมีความหมายตางจากขออื่น
๑.  เสื้อสีไมตก ๒.  ฉันคิดไมตก ๓. เขาสอบไมตก ๔. เสื้อตัวนี้ไหลไมตก

๒๕. คําวา “เปน” ในขอใดตางจากพวก
๑. เขาเปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศชิลี ๒. เขาเปนเครื่องยนตทุกชนิด
๓. เขาเปนครูมานาน ๔. เขาเปนชางยนตอยูท่ีนี่

๒๖. คําวา “นอย” ในขอใดไมไดมีความหมายบอกจํานวน
๑. น้ํานอยยอมแพไฟ ๒. เขามากันนอย
๓. เมียหลวงมักชังเมียนอย ๔. บุญนอยเราตองทําแตความดี

๒๗. สํานวนคูใดไมเปนในทํานองเดียวกัน
๑. ตาบอดไดแวน  -  หัวลานไดหวี ๒. ไกไดพลอย  -  วานรไดแกว
๓. ก้ิงกาไดทอง  -  คางคกขึ้นวอ ๔. ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา  -  ตําขาวสารกรอกหมอ

๒๘.  “พระคุณตวง เพียบพ้ืน ภูวดล
เต็มตรลอดแหลงบน บอนใต
พระเกิดพระกอชนม ชุบชีพ มานา
เกรงบทันลูกได กลับเตาตอบสนอง”
จากคําประพันธขางตนสะทอนแนวคิดดานใดจากเรื่อง  ลิลิตตะเลงพาย
๑. พระคุณพอแม ๒. พระคุณแม ๓. พระคุณพอ ๔. การดูแลพอแม
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๒๙. “อันวาจาใชวาเพียงคารม เหมือนมีดทองสองคมนั้นเชียวหนา
ถาพูดดีความคิดก็ฤทธา พลอยพลอยวาจาก็ฆาเรา”
แนวคิดสําคัญของคําประพันธบทนี้คือขอใด
๑.  พูดไปสองไพเบี้ย ๒. ปลาหมอตายเพราะปาก
๓.  คิดกอนพูด       ๔. ปากหวานกนเปรี้ยว

๓๐. ขอใดไมเปนสารโนมนาวใจ
๑.  ลองดูครับทาน ทานจะยอมใหนองของเราโหยหิวตอไปหรือครับ
๒.  เชิญสัมผัสมิติใหมแหงวงการแวนตาดานระบบอินฟาเรด
๓.  ปดไฟกอนออกจากหองทุกครั้งนะคะนักเรียน
๔.  บุญเกิดจากใจท่ีตั้งใจไวพรอมแลว  บุญเริ่มจากทําวันละนิดสั่งสมไปเรื่อยๆ

๓๑. ขอใดไมแสดงเจตนาใหทํา
๑.  ไมดื่มกอนหรือคะ ๒.  งวงก็ไปนอนเลยนะ
๓.  ไมชอบกันก็ไมบอก ๔.  วันนี้คุณชวยโลกลดความรอนหรือยัง

๓๒. “ฉันไมชอบคนที่พูดมาก”  ประโยคนี้กํากวมดวยสาเหตุใด
๑. สํานวนตางประเทศ ๒. วางสวนขยายผิดท่ี ๓. คําฟุมเฟอย ๔. ผิดระดับภาษา

๓๓. วลีท่ีขีดเสนใตขอใดทําหนาท่ีในประโยคตางจากขออื่น
๑. เพลงที่เพิ่งรองจบไพเราะมาก ๒. เกวียนเลมนีร้าคาแพงมาก
๓. หนังสือเหลานี้เหมาะสําหรับเด็ก ๔. เศษขยะหลังบานใครเอาไปทิ้ง

๓๔. ขอใดเปนประโยคความซอน
๑. ฉันไมชอบผูชายเกาะชายกระโปรงผูหญิง ๒. ฉันไมชอบผูชายและผูหญิงในหองนั้น
๓. ฉันไมชอบผูชายพายเรือ ๔. ฉันไมชอบและรังเกียจผูชายเหลาน้ันมาก

๓๕. “คร้ันค่ําสนธยาราตรีกาล จึ่งเผยมานออกชมแสงบุหลัน”
คําประพันธขางตน  เปนจินตภาพดานใด
๑.  จินตภาพดานเสียง ๒. จินตภาพดานแสง ๓. จินตภาพเคลื่อนไหว ๔. จินตภาพดานสี

๓๖. “เม่ือคืนฉันฝนวาเธอกับฉันชวนกันข่ีควายควายมันไลขวิดหงุดหงิดเจียนตายฝนดีหรือรายทํานายใหที”
ขอความขางตนเมื่อนํามาจัดเรียงวรรคใหม  จะเปนคําประพันธชนิดใด
๑. กลอนแปด ๒. โคลงสี่สุภาพ ๓. กาพยสุรางคนางค ๔. กาพยยานี ๑๑

๓๗. “โชคดีนะที่พอผมมาลงทุนที่จังหวัดนี้  มิเชนนั้นชีวิตผมคงไมเปนอยางนี้”
ขอใดอนุมานมิไดจากขอความนี้
๑. ผูพูดดีใจท่ีไดอยูจังหวัดนี้ ๒. ตอนนี้ชีวิตของผูพูดคอนขางประสบความสําเร็จ
๓. พอของผูพูดเปนคนมองการณไกล ๔. ผูพูดประสบความสําเร็จมากกวาพอ

๓๘. โครงสรางของประโยคใดตางจากขออื่น
๑. เขาตัดหญาท่ีขึ้นริมรั้ว ๒. ครูใหญมอบรางวัลนี้แกนักเรียนท่ีสอบไดท่ี ๑
๓. นองของฉันซ้ือซิมการดท่ีลดราคา ๔. คุณพอซ้ือท่ีท่ีคุณปูแนะนํา
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๓๙. “เม่ือกวาดลางพ้ืนโรงอาหารแลวสภาพก็นามองยิ่งข้ึน”
ความบกพรองของประโยคขางตนควรแกไขโดยวิธีใด
๑. เติมประธาน ๒. เติมสันธาน ๓. เติมอุทาน ๔. เติมสรรพนาม

๔๐. ประโยคใดเปนการแสดงทรรศนะที่มีเหตุผลประกอบ
๑. แสงอาทิตยตอนกลางวันจะแรงมาก
๒. โลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย
๓. ควรทานผักผลไมมากๆ จะชวยใหระบบขับถายดี
๔. ผักผลไมก็ตองอาศัยแสงแดดในการสังเคราะหแสง

๔๑. ขอใดมีโครงสรางการแสดงเหตุผลตางจากขออื่น
๑. ผมติดประชุม จึงตองไปชานะครับคุณพอ
๒. พ่ีของผมอยูเวรดึก เลยรูสึกไมสดช่ืนอยางท่ีเคยเห็น
๓. หลอนไดลงชวงหนาสตรีบอยก็เนื่องมาจากรูจักบรรณาธิการคนใหม
๔. เพราะเขาเปนคนพูดกอน ผมจึงลงมือตามเขา

๔๒. “นายสมศักด์ิเปนประธานนกัเรยีนเตรยีมการพดูทัง้คนืเพือ่วาพรุงนีจ้ะตองพดูหนาแถวหลงัเคารพธงชาติ
แตเม่ือถึงเวลาพูดจริงๆ เขาต่ืนเตน ประหมา และสั่น การพูดของเขาจึงไมดีเทาที่ควรจะเปน”
อนุมานไดวาการสื่อสารครั้งนี้บกพรองท่ีจุดใด
๑. การเตรียมกอนพูดดึกเกินไป ๒. นายสมศักดิ์
๓. นักเรียนหลายพันคนตอนเคารพธงชาติ ๔. สภาพแวดลอมตอนเชา

๔๓. “ธ ใหโหรหามหุติฤกษ      ซึ่งจะเบิกพยุหยาตรา”
จากคําประพันธขางตนสะทอนความคิดดานใด
๑. พระราชพิธี ๒. ประเพณี ๓.  ความเช่ือ ๔.  ตําราพิชัยสงคราม

๔๔. “เพียนทองงามดั่งทอง ไมเหมือนนองหมตาดพราย
กระแหแหหางชาย ดั่งสายสวาทคลาดจากสม ”
ขอใดไมปรากฏจากคําประพันธบทนี้
๑. เลนเสียง ๒.  ภาพพจน ๓.  กวีโวหาร ๔.  การแตงกาย

๔๕. คําถามขอใดท่ีคําตอบละบทกริยาไมได
๑. เธอชอบรถยนตสีอะไร ถาจะเปลี่ยนรถ ๒. นักเรียนอยากทานอะไรคะ
๓. ใครตอบแทนสมทรงไดคะ ๔. กระเปาใบนี้สวยไหมคะ

๔๖. โครงเรื่องการเขียนรายงานเรื่อง  “กฎหมายไทย”  ขอใดมีความสําคัญนอยที่สุด
๑. ประวัติกฎหมายจากอดีตสูปจจุบัน ๒. วิวัฒนาการของกฎหมายไทย
๓. ประเภทของกฎหมายแตละสมัย ๔. ทัศนคติของทานนายกฯ

๔๗. “ตะลึงเหลียวเปลี่ยวเปลาใหเหงาหงิม”
คําประพันธวรรคนี้มีความเดนดานใด
๑. จังหวะดุจดนตรี ๒. เสียงดุจดนตรี ๓. สัมผัสวรรณยุกต ๔. เลนคํา
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ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๔๘-๔๙
“เจาอยุธยามีบุตร ลวนยงยุทธเชี่ยวชาญ หาญหักศึกบมิยอ ตอสูศึกบมิหยอน
ไปพักวอนวาใชให ธ หวง ธ หาม แมนเจาครามเคราะหกาจ จงอยายาตรยุทธนา”

๔๘. ลีลาน้ําเสียงของผูพูดตรงกับขอใด
๑. เสาวรจนี ๒. นารีปราโมทย ๓. พิโรธวาทัง ๔. สัลลาปงคพิสัย

๔๙. คําวา “เจาอยุธยา” หมายถึงใคร
๑.  พระนเรศวร ๒. พระเอกาทศรถ ๓. พระมหาธรรมราชา ๔. พระมหาจักรพรรดิ์

๕๐. ขอใดมี “ฤ” ทําหนาท่ีเปนพยัญชนะตน
๑.  อังกฤษ ๒. ทฤษฎี ๓.  ปฤจฉา ๔.  ฤทัย

๕๑. “คุณยายทําบุญใหคนจนหมดตัว” ประโยคนี้จะแกไขความกํากวมดวยวิธีใด
๑.  ไมใชสํานวนภาษาตางประเทศ ๒. เวนวรรคตอนการอานใหดี
๓.  ไมใชคําฟุมเฟอย ๔.  ใชระดับภาษาใหถูกระดับ

๕๒. “เมืองไทยของเรา     เบียรไทยของเรา”
จุดเดนของโฆษณานี้ช้ีใหเห็นขอใด
๑.  คุณภาพรสชาติของสินคา ๒.  ช้ีใหเห็นความสําคัญของผูบริโภค
๓.  โจมตีจุดออนของคูแขงทางการตลาด ๔.  ช้ีใหเห็นความเปนชาตินิยม

๕๓. ขอใดใชคําราชาศัพทไมถูกตอง
๑.  ทรงพระดําเนิน ๒. ทรงงาน ๓. ทรงประทาน ๔. ทรงพระราชนิพนธ

๕๔. ดํา : “แดง ถาเธอเรียนจบแลว เธอจะทําอะไร”
แดง : “ทํางานสิ”
คําตอบของแดงเปนคําตอบเขาขายสํานวนใด
๑. แกวงเทาหาเสี้ยน ๒. ขวานผาซาก ๓. กําปนทุบดิน ๔. กวนน้ําใหขุน

๕๕. เจตนาของประโยคในขอใดแตกตางจากขออื่น
๑. ใครเอาขยะมาทิ้ง  ๒. ใครจะไปก็ลงช่ือนะ
๓. เขาสงสัยวาใครมา ๔. ใครบางไมรักตัวเองนะเธอ

๕๖. “สมัยขาพเจาเปนเด็ก  ไดพบเห็นผูคนมีหนาตาย้ิมแยม .................... ไมเคยรูจักกันมากอน .................... เดิน
สวนกันก็จะยิ้มใหกัน .................... ทุกคนตางก็มีจิตใจดีงาม”
๑. เมื่อ, แม, ท้ังนี้ ๒. หากวา, ถา, เพราะ
๓. ท้ังท่ี, แต, ท้ังนี้ ๔. แมวา, เมื่อ, เพราะ

๕๗. ใหนักเรียนเรียบเรียงประโยคเหลานี้ใหมีความสัมพันธกัน
๑. ไดทรงบําเพ็ญทานบารมีอยางสูงสุด ๒.  เมื่อเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร
๓. เปนเรื่องราวของพระโพธิสัตว ๔.  มหาเวสสันดรชาดก

๑.  ๑ - ๒ - ๓ - ๔ ๒.  ๒ - ๓ - ๑ - ๔ ๓.  ๔ - ๓ - ๒ - ๑ ๔.  ๓ - ๑ - ๒ - ๔
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จงใชขอความนี้ตอบคําถามขอ ๕๘-๕๙
“เปดฉากปลนครั้งใหญ กวาดเงินกํานันผูใหญบาน กลางน้ําโขงรวดเดียว ๑๕ ราย”

๕๘. ขอความขางตนจัดอยูในการเขียนลักษณะใด
๑.  รายงานวิชาการ ๒.  ความคิดเห็น
๓.  ขอเท็จจริง ๔.  เสนอขาว

๕๙. ขอความขางตนตองการนําเสนอสารจุดเดนอะไรเปนอันดับแรก
๑.  ความรุนแรงของเหตุการณ ๒. การปลน
๓.  เวลาที่เกิด ๔. สถานท่ีเกิดเหตุ

จงใชขอความนี้ตอบคําถามขอ ๖๐-๖๑
“ครอบครัวเปนสิ่งสําคัญตอพัฒนาการของเด็ก และเปนสถาบันแรกที่จะสรางเสริมลักษณะนิสัยหรือ

บุคลิกภาพของเด็ก  รวมทั้งเปนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลครอบคลุมชีวิตมนุษยเหนือยิ่งกวาอิทธิพลใดๆ”
๖๐. ขอความนี้อนุมานไดวานาจะเปนขอคิดสําหรับกลุมคนใด

๑. โรงเรียน ๒. ครู - อาจารย
๓. ผูปกครอง           ๔.  แม

๖๑. แนวคิดขอความนี้ตองการบงช้ีเรื่องใด
๑. ความสําคัญของเด็ก ๒. อิทธิพลของครอบครัว
๓. ผลของครอบครัว ๔. สิ่งแวดลอมของเด็ก

จงใชบทประพันธนี้ตอบคําถามขอ ๖๒-๖๓
“ขางขึ้นเดือนหงาย เราขี่ควายชมจันทร

เพลิดเพลินใจฉัน โคมสวรรคพราวพราย
ไขวหางนั่งเฉย เออระเหยลอยชาย
เปาขลุยเพลงหนังบนหลังควาย ช่ืนพระพายโชยมา”

๖๒. คําประพันธขางตนจัดอยูในโวหารใด
๑. พรรณนา - อธิบาย ๒. พรรณนา - บรรยาย
๓. อธิบาย - สาธก ๔. บรรยาย - อุปมา

๖๓. คําประพันธนี้ทําใหผูอานเกิดอารมณใด
๑. ขบขัน ๒. สบายใจ ๓. คึกคะนอง ๔. ฮึกเหิม

๖๔. “น้ํา” ในสํานวนขอใดแตกตางจากขออื่น
๑. น้ํานิ่งไหลลึก     ๒. น้ํานอยแพไฟ ๓. น้ําลดตอผุด ๔. น้ําหนึ่งใจเดียว

๖๕. ขอใดใชคําเช่ือมไมถูกตอง
๑. เขาเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชา ๒. พุทธศาสนิกชนถวายภัตตาหารแดพระสงฆ
๓.  คนใจบุญใหเสื้อผาแกคนยากจน ๔. ชาวตางชาติช่ืนชมกับอาหารไทย
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๖๖. ขอใดมีคํายืมมาจากภาษาบาลี ๑ คํา
๑. ทิฏฐิ  นิพพาน  บัลลังก ๒. บุคคล  บุษบา  ประถม
๓. ปุจฉา  ภริยา  มนตร ๔. สิกขา  ศรี  สุญญ

๖๗. “เจาหนาที่สวนสัตวดุสิตจับกระซูอยางแข็งขันเพศเมียที่กําลังตกลูก”
ประโยคขางตนควรยายคําใดไปวางตรงตําแหนงท่ีเหมาะสม
๑. อยางแข็งขัน ๒. ท่ีกําลังตกลูก ๓. สวนสัตวดุสิต ๔. เจาหนาท่ี

๖๘. ขอความจากขอ ๖๗ จัดอยูในลักษณะใด
๑. กลุมคํา ๒. ประโยคความเดียว ๓. ประโยคความรวม ๔. ประโยคความซอน

๖๙. ขอใดเปนประโยคตางชนิดกับขออื่น
๑.  ภาพทองทะเลยามคลื่นสงบเปนของจิตรกรหนุมหนาใหมคนนี้
๒.  แมคาท่ีตลาดสดเทศบาลประทวงตั้งแตเชา
๓.  พายุเกยพัดเขาบริเวณชายฝงอันดามันของไทยจึงเกิดมรสุมใหญ
๔.  แมซ้ือตุกตาชาววังจากชาวบานเมื่อวานนี้ ๑๐ ตัว

๗๐. ขอใดเปนประโยคไมสมบูรณ
๑.   นักเรียนท่ีสอบผานทุกคนกําลังรายงานตัว
๒.  คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติกําลังประชุมในหองเลขาธิการพรรค
๓.  สัมมนาทางวิชาการของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย
๔.  ภาพวาดสีน้ํามันของจิตรกรใหมกําลังถูกประมูล

๗๑. แสวงหา ดีเลิศ ขัดเกลา ลวงเกิน
เกี่ยงงอน เบิกบาน ชักชวน ชักนํา
ชักใย มืดค่ํา มืดมัว มืดหนา
ติดขัด ติดลม ใจคอ ใจแตก

กลุมคําขางตน มีคําประสมและคําซอนเทาใด
๑. คําประสม  ๔  คํา  คําซอน  ๑๒  คํา ๒. คําประสม  ๕  คํา  คําซอน  ๑๑  คํา
๓. คําประสม  ๓  คํา  คําซอน  ๑๓  คํา ๔. คําประสม   ๖  คํา  คําซอน  ๑๐  คํา

๗๒. ๑. งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี ๒. ขาวพรายชวงสีสําอาง
๓. ไมเทียบเปรียบโฉมนาง ๔. น้ําเงินคือเงินยวง

คําประพันธขางตนเมื่อจัดเรียงวรรคใหมแลวจะตรงกับขอใด
๑. ๑ - ๒ - ๓ - ๔ ๒. ๓ - ๒ - ๔ - ๑ ๓. ๑ - ๔ - ๓ - ๒ ๔. ๔ - ๒ - ๓ - ๑

๗๓. “ด่ัง” ในขอใดตางจากพวก
๑. ปรารถนาไดดั่งจินดา ๒. แมนเปนนกไดดั่งใจจินตนา
๓. เพียนทองงามดั่งทอง ๔. เร็วรับไดดั่งใจ
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ใชบทความนี้ตอบคําถามขอ ๗๔-๗๗
“เยาวชน” คํานี้ท่ีใครๆ เปรียบเปรยวาเปนผาขาว เพราะสีขาวเปนสัญลักษณแหงความบริสุทธ์ิ แตใครละท่ี

เปนผูทําใหผาขาวตองแปดเปอนถาไมใชผูใหญท้ังหลายที่รายลอมเยาวชน ไมวาจะเปนพอแม ครูบาอาจารย     
สื่อมวลชน รวมท้ังรัฐบาลผูบริหารดูแลประเทศ

เคยไดยินไหมวาเวลาท่ีเด็กทําผิด ก็มักจะโดนผูใหญในสังคมกนดาวาเด็กสมัยนี้แยไมเอาไหน ผูใหญไมเคยมอง
ตวัเองเลยวาตนเองนีแ่หละทาํใหเยาวชนตาดาํๆ ของชาตติองเปนแบบนี ้ มอมเมาเยาวชนดวยคานิยมแบบวตัถุนิยม
ยกยองคนที่รูปรางหนาตา มากกวาคุณธรรมซ่ึงออกมาจากภายใน ช่ืนชมเด็กเกงมากกวาเด็กดี

หยุดเสียที หยุดเถอะ หยุดทําลายอนาคตของชาติทางออมกันไดแลวขอใหหันมาดูแลเอาใจใส นําทางชีวิต
พวกเขาใหไปในทางท่ีถูกท่ีควรกอนจะพบกับคําวา “สายเสียแลว”
๗๔. บทความขางตนผูเขียนมีน้ําเสียงเชนใด

๑. โกรธแคน        ๒. นอยใจ ๓.  ไมพอใจ ๔.  เสียใจ
๗๕. จุดบกพรองของขอความนี้คือขอใด

๑. ใชคําภาษาตางประเทศ ๒. ใชอุปมาโวหารเกินไป ใชภาษาผิดระดับ
๓. ไมมีจุดประเด็นท่ีชัดเจน ๔. ใชสาธกโวหารมากเกินไป

๗๖. บทความนี้มีคําถามเชิงวาทศิลปก่ีแหง
๑. ๑ แหง           ๒. ๒ แหง ๓. ๓ แหง ๔. ๔ แหง

๗๗. ควรตั้งช่ือบทความนี้วาอยางไร
๑. กรรมของใคร? ๒.  ใครผิด? ๓. ฟาลิขิต? ๔. อนาคตของชาติ?

๗๘. “เด็กดีเปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาดชาติเจริญ”
จุดเดนของคําขวัญนี้คือขอใด

 ๑. แบงจังหวะการอานท้ังสองวรรคเทากัน ๒.  สัมผัสอักษรไพเราะ
๓. มีครบโครงสรางท้ังสาเหตุและผลลัพธ ๔.  ใชคําเราอารมณ

“เหตุการณไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเกิดจากอะไรไมสําคัญ สิ่งสําคัญกวานั้นคือใครจะชวย
กันแกปญหาไฟใต  ถาไมใชพ่ีนองคนไทยทุกคนแลวจะเปนใคร”
๗๙. จุดมุงหมายผูแตงคือขอใด

๑. วิจารณคนไทยทั้งประเทศ ๒. ประณามผูกอการราย
๓. โนมนาวใหทุกคนชวยกันแกปญหา ๔. โฆษณาชวนเช่ือใหทุกคนชวยกันแกปญหา

๘๐. ขอใดกลาวไมถูกตองจากขอความนี้
๑. อธิบายดวยวิธีการกลาวซํ้าดวยถอยคําท่ีแปลกออกไป
๒. ใชคําถามวาทศิลป
๓.  ใชภาษาท่ีอานตอการเขาใจ
๔.  มีการใชคําท่ีมีความหมายเปรียบเทียบ
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เฉลย O-NET วิชาภาษาไทย
โดย อ. กิจมาโนชญ  โรจนทรัพย (ครูลิลลี่)

๑. ตอบ ขอ ๔ เพราะมีจํานวนพยางค ๓ พยางคเทากัน ตัวสะกดทุกตําแหนงไมมีตัวสะกดท้ัง ๓ พยางค
๒. ตอบ ขอ ๓ /ส/ - /ว/ - /น/ - /ภ/ - /ด/ - /ป/ - /ท/
๓. ตอบ ขอ ๒ (๖ พยางค) วรรณ - ภูมิ - นาม - ดัง - ไป - ถ่ิน
๔. ตอบ ขอ ๒ ผิด เพราะภาษาพูดตางหากท่ีสําคัญกวา เพราะสามารถเขาใจภาษาของคนในสังคมหนึ่งๆ

บางสังคมบางเผาไมมีภาษาเขียน  เขาใชแตภาษาพูด
๕. ตอบ ขอ ๒ “สําเนียง” เพราะ “สําเนียง” เปนคําท่ีแผลงมาจากคําวา “เสียง” ซ่ึงเปนคําไทย
๖. ตอบ   ขอ ๒ ๖ คํา (ข - ต - โนด - โหด - เหน็จ - ฤ)
๗. ตอบ   ขอ ๒ เทศนาโวหาร ตองการสั่งสอนใหผูอานทําความดี
๘. ตอบ ขอ ๒ การถามใหคิดชวงทายของขอความนั่นคือการใชคําถามเชิงวาทศิลป
๙. ตอบ ขอ ๔ มีคําสะกดผิด คือ “หมูหยอง” ท่ีถูกตองคือ “หมูหย็อง”
๑๐. ตอบ ขอ ๒ เพราะ พริกกะเกลือ เสียง “กะ” จะไมเนนเสียงหนัก
๑๑. ตอบ ขอ ๑ มีการเลนสัมผัสสระและสัมผัสอักษรภายในวรรคของทุกวรรค
๑๒. ตอบ ขอ ๓ เปนความเช่ือในการเลอืกสเีครือ่งแตงกายกอนออกรบ วาจะเปนสริมิงคลตามวนัท่ีจะออกศึก
๑๓. ตอบ ขอ ๑ เพราะขอ ๑ เปนกลบทสลักเพชร สวนขอ ๒ - ๓ - ๔ เปนกลบทกบเตนตอยหอย
๑๔. ตอบ ขอ ๔ โคลงสี่สุภาพมีลักษณะบังคับโดยใชรูปวรรณยุกต
๑๕. ตอบ ขอ ๓ ๔ คํา (เศิก - คะ - ชอบ - ศึก)
๑๖. ตอบ ขอ ๒ “เศิก - ศึก” หมายความวา สงคราม การรบ
๑๗. ตอบ ขอ ๒    เพราะขอ ๒ เปนประโยคความเดียว ขอ ๑ - ๓ - ๔ เปนประโยคความรวม
๑๘. ตอบ ขอ ๑    เพราะขอ ๑ เปนวิธีแบบพยัญชนะสนธิ ขอ ๒ - ๓ - ๔ ใชวิธีสระสนธิ
๑๙. ตอบ ขอ ๒    ๕ พยางค
๒๐. ตอบ ขอ ๓    “ครับ” เปนเสียงควบกล้ําแท
๒๑. ตอบ ขอ ๔    “นิวเคลียส” เสียง /คล/ เปนเสียงของไทยแตเดิม
๒๒. ตอบ ขอ ๔    ๘  แหง (และ - ช่ืน - เชย -  ชี - วิต - ทุก - ทิศ - ทาง)
๒๓. ตอบ ขอ ๒    “คุณภาพ” ณ. เปนตัวสะกดจะเสียง /น/ แมกน ณ. เปนพยัญชนะตนจะเสียง /น/
๒๔. ตอบ ขอ ๒    มีความหมายเชิงลบ  แต  ๑ - ๓ - ๔  มีความหมายเชิงบวก
๒๕. ตอบ ขอ ๒ เพราะขอ ๒ “เปน” หมายถงึ ชํานาญ สวนขอ ๑ - ๓ - ๔ คําวา “เปน” เปนวกิตรรถกรยิา
๒๖. ตอบ ขอ ๓ เพราะ “เมียนอย”  ไมไดหมายถึงจํานวนนอย  แตหมายถึงศักดิ์ศรีนอยกวาเมียหลวง
๒๗. ตอบ ขอ ๔ “ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา”  หมายถึง ฟุมเฟอย “ตําขาวสารกรอกหมอ” หมายถึง ไม

เตรียมการณลวงหนาจะตองการงานก็เพ่ิงจะเริ่มลงมือทํา
๒๘. ตอบ ขอ ๓ หมายถึง พระมหาอุปราชากําลังนึกถึงพระคุณพระราชบิดา คือ (พระเจานันทบุเรง)
๒๙. ตอบ   ขอ ๓ ใหไตรตรองกอนจะพูดจาอะไรออกไปเพราะเหมือนดาบสองคม
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๓๐. ตอบ ขอ ๓    เพราะเปนการออกคําสั่ง ไมไดเชิญชวน
๓๑. ตอบ ขอ ๓    เปนการแจงใหทราบ
๓๒. ตอบ ขอ ๒    วางสวนขยายผิดท่ี เพราะ “มาก” อาจจะขยาย ไมชอบมาก หรือพูดมากก็ได
๓๓. ตอบ ขอ ๔    เพราะเปนกรรมของประโยค สวน ขอ ๑ - ๒ - ๓ เปนประธาน
๓๔. ตอบ ขอ ๑    เปนประโยคความซอนโดยละคําวา “ที่” ตองวางหลังคําวา “ผูชาย”
๓๕. ตอบ ขอ ๓    ดูจากคําวา “จึ่งเผยมาน”
๓๖. ตอบ ขอ ๓    กาพยสุรางคนางค
๓๗. ตอบ ขอ ๔    เพราะไมสามารถเอาอะไรมาวัดไดจากขอความนี้
๓๘. ตอบ ขอ ๒    เพราะเปนประโยคที่มีท้ังกรรมตรง (รางวัลนี้) และกรรมรอง (นักเรียนท่ีสอบไดท่ี ๑)
๓๙. ตอบ ขอ ๒    เติมสันธานคําวา “และ” กวาดและลาง
๔๐. ตอบ ขอ ๓    ประโยคแรกเปนทรรศนะ ประโยคหลังเปนการแสดงเหตุผล
๔๑. ตอบ ขอ ๓    เพราะวางผลลัพธอยูหนาประโยค แตขออื่นๆ วางตําแหนงสาเหตุอยูหนาประโยค
๔๒. ตอบ ขอ ๒    สาเหตุเกิดจากตัวผูสงสารเองตางหาก
๔๓. ตอบ ขอ ๓    เปนความเช่ือเรื่องโชคลาง กอนจะออกศึกเพ่ือเปนสิริมงคล
๔๔. ตอบ ขอ ๓ เพราะกวีโวหารไมมีใหเห็น กวีโวหารเปนคําท่ีไพเราะ สละสลวย ภาษาของกวีท่ีใชประพันธ
๔๕. ตอบ ขอ ๔ เพราะตองตอบบทกริยาวา สวยหรือไมสวย ตองแสดงออกมาจึงไมสามารถละบทกริยาได
๔๖. ตอบ ขอ ๔ มคีวามสาํคัญก็จรงิ แตก็เปนแคคนๆ เดยีว และเมือ่เทียบน้าํหนกั ขอ ๑ - ๒ - ๓ สาํคัญกวามาก
๔๗. ตอบ   ขอ ๒    เสียงดุจดนตรี เพราะมีเสียงวรรณยุกตสูงต่ําภายในวรรคหลายเสียง
๔๘. ตอบ ขอ ๓    “พิโรธวาทัง” หมายถึง โกรธ พระเจานันทบุเรงกริ้วพระมหาอุปราชา
๔๙. ตอบ ขอ ๓    พระมหาธรรมราชา เปนพระราชบิดาของพระนเรศวรและพระเอกาทศรถ
๕๐. ตอบ ขอ ๔    ฤทัย เพราะ “ฤ” ออกเสียงตังเองวา รึ ยังไมไดไปรวมกับพยัญชนะตัวอื่น ขอ ๑ - ๒ - ๓

ทําหนาท่ีเปนสระเพราะไปรวมกับพยัญชนะตนประสมกับตัวสะกด
๕๑. ตอบ ขอ ๒ เพราะสามารถแยกอานไดวา “ทําบุญใหคน จนหมดตัว” หรือ “ทําบุญใหคนจน หมดตัว”
๕๒. ตอบ ขอ ๔    เพราะเนนท่ีใหสนับสนุนสินคาภายในประเทศของเราเองมากกวา
๕๓. ตอบ ขอ ๓    “ประทาน” เปนกิริยาราชาศัพท ไมตองใช “ทรง” นําหนา
๕๔. ตอบ ขอ ๓    ตอบแบบไมมีเหตุผลแบบขอไปที
๕๕. ตอบ ขอ ๑    เปนประโยคเจตนาถามใหตอบ ขออื่นเปนเจตนาแจงใหทราบ
๕๖. ตอบ ขอ ๔    เปนคําเช่ือมท่ีสอดคลองประโยคเปนเหตุเปนผล
๕๗. ตอบ ขอ ๓    เนื้อความจะสัมพันธตามลําดับโครงสรางประโยค ประธาน - กริยา
๕๘. ตอบ ขอ ๔    เปนสํานวนภาษาสื่อมวลชนในการนําเสนอขาว
๕๙. ตอบ ขอ ๒    กําลังบอกวามีการปลนเกิดขึ้นแลว โดยวางตําแหนงแรกของประโยคเพื่อเปนการเนน
๖๐. ตอบ ขอ ๓    ผูปกครองอยูในสถาบันครอบครัว รวมท้ังพอและแม
๖๑. ตอบ ขอ ๒    ครอบครัวมีอิทธิพลในการกําหนดลักษณะนิสัยของเด็ก
๖๒. ตอบ ขอ ๒ บรรยายเลาเหตุการณวาคนๆ นี้ทําอะไรบาง แลวใชภาษาพรรณนาประกอบ สละสลวย

ภาษาท่ีใหรายละเอียด
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๖๓. ตอบ ขอ ๒    สบายใจท่ีไดปลดปลอยอารมณมีสุนทรียภาพในการเลนดนตรีดวย
๖๔. ตอบ ขอ ๔    เพราะขอ ๔  น้ําเปนนามธรรม แต ขอ ๑ - ๒ - ๓ น้ําเปนรูปธรรม
๖๕. ตอบ ขอ ๔    “ชื่นชม” ตามดวยกรรมไดเลย ไมตองใช “กับ”
๖๖. ตอบ ขอ ๒    เพราะ “บุษบา” และ “ประถม” เปนภาษาสันสกฤต
๖๗. ตอบ ขอ ๑    ควรวาง “อยางแข็งขัน” ไวทายประโยค
๖๘. ตอบ ขอ ๔    ประโยคที่เขามาซอน คือ “ที่กําลังตกลูก” ซอนขยายคําวา “กระซูเพศเมีย”
๖๙. ตอบ ขอ ๓    เปนประโยคความรวม สวนขอ ๑ - ๒ - ๔  เปนประโยคความเดียว
๗๐. ตอบ ขอ ๓    ขาดภาคแสดงวาสัมมนาครั้งน้ีจะมีอะไรเกิดขึ้นอยางไร ไมครบความสมบูรณ
๗๑. ตอบ ขอ ๑    คําประสม ๔ คํา คือ ชักใย มืดหนา ติดลม ใจแตก
๗๒. ตอบ ขอ ๔    เปนกาพยยานี ๑๑
๗๓. ตอบ ขอ ๓ เพราะเปนการเปรียบเทียบ (อุปมา) แตขออื่นไมใชการเปรียบเทียบ
๗๔. ตอบ ขอ ๓ “ไมพอใจ” ท่ีผูใหญในสังคมท่ีไมเคยมองวาตนเองก็เปนตัวการทําใหเยาวชนเดินทางผิด
๗๕. ตอบ ขอ ๓ ไมไดเนนวา ผูใหญนําเยาวชนไปในทางผิดดานใด เพียงแตกลาวลอยๆ หลวมๆ วา ผูใหญ

ชอบลงท่ีเด็กเสมอ
๗๖. ตอบ ขอ ๒    ๒  แหง  คือ  “แตใครละ......” และ  “เคยไดยินไหมวา......”
๗๗. ตอบ ขอ ๒    “ใครผิด”  จะตรงกับวัตถุประสงค  และครอบคลุมเน้ือหาบทความนี้ตามเจตนาผูแตง
๗๘. ตอบ ขอ ๓ เด็กด ีเปนสาเหตุ เปนศรีแกชาติ เปนผลลัพธ

เด็กฉลาด เปนสาเหตุ ชาติเจริญ เปนผลลัพธ
๗๙. ตอบ ขอ ๓
๘๐. ตอบ ขอ ๑   ไมมีการอธิบายดวยวิธีการกลาวซํ้า

      ขอ ๒ ใชคําถามเชิงวาทศิลปตรง  “ใครจะชวยกันแกปญหา”  และ  “แลวจะเปนใคร”
      ขอ ๓  ภาษาเรียบงาย ไมไดเปนกวีโวหาร

ขอ ๔ คําวา “ไฟใต” เปนความหมายเปรียบเทียบ หมายถึง ความทุกขความเดือดรอน
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ระบบเสียง

1. นับเสียงพยัญชนะตน
พยัญชนะตนเดี่ยว มี 44 รูป 21 เสียง
พยัญชนะตนประสม

- ในคําไทยแท 11 เสียง ไดแก /กร-/, /กล-/, /กว-/, /คร-/, /คล-/, /คว-/, /ปร-/, /ปล-/,
/พร-/,  /พล-/, /ตร-/

- ในคํายืม ไดแก /ทร-/, /ดร-/, /บร-/, /บล-/, /ฟร-/, /ฟล-/
พยัญชนะทาย

แมกด - /ต-/
แมกบ - /ป-/

+ อํา ไอ ใอ เอา มีเสียงพยัญชนะทาย /-ม/, /-ย/, /-ว/
**คําเปน-คําตาย**

2. สระแท - เสียงสั้น/เสียงยาว
สระประสม - เอีย เอือ อัว
สระเกิน - อํา ไอ ใอ เอา

3. ผันเสียงวรรณยุกต (4 รูป 5 เสียง)
4. พยัญชนะ/สระ บางตัวไมออกเสียง เชน สงฆ จริง สามารถ เหมือน อยา ยุทธ
5. โครงสรางพยางค

C(C)V(V)(C)0-4

6. พยางคปด - พยางคท่ีมีเสียงพยัญชนะทาย
พยางคเปด – พยางคท่ีไมมีเสียงพยัญชนะทาย
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“มัวแตพูดวา จะ จะ อยูนั่นเอง ทําไมไมลงมือเสียที”
เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว - ....................................................................................................................................
เสียงพยัญชนะตนประสม - ....................................................................................................................................
เสียงพยัญชนะทาย - ....................................................................................................................................
คําเปน - ....................................................................................................................................
คําตาย - ....................................................................................................................................
เสียงสระประสม - ....................................................................................................................................
เสียงวรรณยุกต - ....................................................................................................................................
พยางคปด - ....................................................................................................................................
พยางคเปด - ....................................................................................................................................

ขอใดมีโครงสรางพยางคเหมือนคําวา “....................”
พอ ...................................................................................................................................................................
ไขว ...................................................................................................................................................................
ถอย ...................................................................................................................................................................
เศรา ...................................................................................................................................................................
หลาย ...................................................................................................................................................................
กัณหา ...................................................................................................................................................................
ปริศนา ...................................................................................................................................................................
จินตหรา ...................................................................................................................................................................
ตั้งราน ...................................................................................................................................................................
คลองแคลว ...................................................................................................................................................................
ทรุดโทรม ...................................................................................................................................................................
นพมาศ ...................................................................................................................................................................
เมรุมาศ ...................................................................................................................................................................
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ตัวอยางขอสอบ

1. ขอใดไมใชลักษณะท่ัวไปของภาษา (มี.ค. 47)
      1) มีเสียงวรรณยุกต

2) มีจํานวนเสียงจํากัด
3) แปรและเปลี่ยนได
4) มีคําเกิดใหม ดํารงอยู และตายไป

2. ขอใดมีสระเดี่ยวเสียงยาวนอยที่สุด (ไมนับเสียงซํ้า) (มี.ค. 47)
      1) เสียงปตอดแตรตอสีซอรับ

2) ไดระเบียบเรียบงามสักสามรอย
      3) ปพาทยคอยบรรเลงเพลงสดับ

4) กลองขยับมือถี่ตีออกรัว
3. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวมากที่สุด (ไมนับเสียงซํ้า) (มี.ค. 47)

1) วันพฤหัสเดือนอายขึ้นหกค่ํา
2) กําหนดนําเฝาอนงคอันทรงศักดิ์
3) สองอังกฤษคิดภักดีเปนท่ีรัก

    4) มาชวนชักใหสนานสําราญกาย
4. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตเหมือนคํา “ขดลวด” ทุกคํา (มี.ค. 47)

1) รสชาติ  อบอาว  ปากบอน
2) แจมจา  นองไก  ไหลเขา
3) ขาวลา  บดบัง  ลองหน 
4) สรางไข  ปกปอง  จะแจง
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ความหมายของคํา

ใชคําไดถูกตองตรงความหมาย
- คําพองความหมาย (ภาษาถิ่น/คําไวพจน (การหลากคํา))
- คําแยงความหมาย
- คําพองรูป คําพองเสียง (คําพอง ความหมายของคําจะตางกัน)
- คําหลายหนาท่ี (คําๆ เดียวแตมีความหมายหลายความหมาย)
- คําท่ีมีความหมายแคบกวางตางกัน
- คําท่ีมีความหมายโดยตรง-โดยนัย

ขอใดใชคําถูกตองตรงความหมาย
1. ฉันลงทุนเปดรานอาหารแตไมไดอะไรแถมเขาตัวอีกดวย
2. วิชาความรูตางๆ ท่ีเรียนมาจําไมไดเลยเขาฝกหมดแลว
3. คุณยายนั่งจักตอกไวสานตะกรา
4. ครูสาธิตการชําแหละเนื้อเปนช้ินบางๆ
5. เธอปกผาผิดจึงตองเราะออกแลวปกใหม
6. คุณปูขลิบผมไฟหลานคนแรกเมื่ออายุครบเดือน
7. เธอมีน้ําตากลบตาเมื่อฟงขาวเด็กถูกท้ิงถังขยะ
8. พนักงานคนใหมพิมพหนังสือตกหายไปหลายวรรค
9. บานของเขาถูกเวนคืนจึงโยกยายครอบครัวไปอยูกับนองชายที่ตางจังหวัด
10. ไฟจากแปลงทดลองในปาเต็งรังของสถานีวิจัยสัตวปาเกิดไหมลุกลามไปจนเกือบถึงกรงสัตว
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ตัวอยางขอสอบ

5. ขอใดมีคําท่ีมีความหมายกวาง (มี.ค. 47)
1) เขาอยากมีรานจําหนายเครื่องเสียงมานานแลว
2) ฉันชอบเปดเครื่องทําน้ําอุนใหอุณหภูมิสูงหนอย
3) ชางกําลังติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหองทํางานของผม
4) เด็กๆ พากันสนใจเครื่องฉายสไลดท่ีตั้งอยูกลางหองเรียน

6. ขอใดใชคําไมถูกตอง (มี.ค. 47)
1) ฉันหาเงินมาชําระหนี้ไมทันตามกําหนด จึงขอผัดผอนไปกอน
2) เจาของบานผอนผันใหเขาจายคาเชาบานไดภายในสัปดาหหนา
3) หลังจากพ่ีชายของฉันมีงานทํา เหตุการณรายๆ ในครอบครัวก็ผอนปรนไป
4) เมื่อรูวาลูกปลอดภัยแลว ความวิตกกังวลของเขาก็ผอนคลายลง

7. ขอใดใชคําถูกตองตรงความหมาย (มี.ค. 47)
1) เดินขึ้นเขามาเหนื่อยเต็มทน ตองปลดระวางตัวเองเสียที
2) สอบเขามหาวิทยาลัยมา 3 ป ไมเคยได ปนี้เขาเลยปลงตก ไมไปสอบอีกแลว
3) เห็นผูใหญนั่งอยูหลายคน เธอตองคอยๆ ปลีกตัวเดินใหดีๆ ไมใหกระทบทาน
4) เวลาอานหนังสือจนสมองเมื่อยลา ฉันใชวิธีดื่มกาแฟกระตุนใหกระปรี้กระเปรา

ชนิด หนาที่ การสรางคํา

ชนิดของคํา/หนาที่ของคํา
คํานาม

- ลักษณนาม/สมุหนาม
คํากริยา

- อกรรมกริยา/สกรรมกริยา/วิกตรรถกริยา
คําขยาย

- คุณศัพท/วิเศษณ
คําเชื่อม

- บุพบท (เช่ือมคํานาม) ; กับ  แก  แด  ตอ  ริม  ขาง
- สันธาน (เช่ือมประโยค) ; และ  แต  เพราะ  หรือ
- ประพันธสรรพนาม ; ท่ี  ซ่ึง  อัน
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การสรางคํา/ประเภทของคํา
คําประสม

- น้ําใจ (ลูกเสือ คําประสม/วลี)
คําซอน

- บานเรือน หัวหู เท็จจริง เอะอะ โยเย ถวยชามรามไห
คําซ้ํา

- กลวยๆ  ชาๆ  เด็กๆ
คําสมาส

- สมาสชน (ไมกลมกลืนเสียง)/สนธิเช่ือม (กลมกลืนเสียง)
(คําบาลี + คําสันสกฤต/แปลจากหลังไปหนา ไมมี -ะ -   กลางคํา)

- วิทยากร วิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาศาสตร วิทยายุทธ
- ราชวัง ผลไม พลเรือน เคมีภัณฑ จุลจอม ทุนทรัพย เมรุมาศ

คําที่ขีดเสนใตขอใดเปนอกรรมกริยา/สกรรมกริยา
1. วัวแดงตัวนั้นลมจมพงหญา
2. ไมสักตนกําลังงามข้ึนปนกับไมแดงไมยาง
3. บริเวณปารอบตัวมืดสนิท
4. น้ําหวานเหนียวขนกระเซ็นติดฝามุมหอง
5. เราตางถอดรองเทาออกวางไวขางบันได
6. สายลมแรงโยกก่ิงกานตนไมใหไหวเอน
7. ตัวละครผานออกมาทางประตูนี้
8. นางกินรีพํานักอยูท่ีเขาไกรลาส
9. พระสุธนตามนางมโนราหไป
10. ผูแสดงรายรําดวยทวงทาเขากับทํานองเพลง
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ตัวอยางขอสอบ

8. คําวา “ที่” ในขอใดทําหนาท่ีแตกตางจากขออื่น (มี.ค. 47)
“ผูใหญวา เยาวชนยุคดิจิทัลนี้ ลุมหลงอยูในวิถีชีวิตสมัยใหมตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะประเทศ
ทุนใหญที ่(1) มอืยาวสาวไดสาวเอา แตพอถงึคราวผูใหญที ่(2) เปนครบูาอาจารยจะลงมอืแกไข กลบัเอาอยาง
ตะวันตกตามที่ (3) ไดเรียนรูมา ไมไดแยกแยะใหดีวาควรจะเอาอะไรมาจึงจะเหมาะสมกับเด็กบานเมืองนี้
การแกปญหาเยาวชนของชาติจึงเหมือนลิงแกแห ย่ิงแกย่ิงยุง เพราะพอแมที่ (4) ใกลชิดกับเด็กตกยุค
คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตไปแลว”
1) ขอ (1) 2) ขอ (2) 3) ขอ (3) 4) ขอ (4)

9. ขอใดใชคําวา “ถึง” แตกตางจากขออื่น (มี.ค. 47)
1)  ยังมีแพทยอีกกลุมหนึ่งท่ีเลือกเปนแพทยชนบท ถึงจะเปนสวนนอย แตก็ทําใหคนในชนบทมีท่ีพ่ึง
2) โรงพยาบาลเอกชนใหคาตอบแทนสูง ดังนั้นการท่ีแพทยขอยายไปโรงพยาบาลเอกชนถึงไมใชเรื่องแปลก
3) หมอพยายามเขาไปแนะนําชาวบานถึงพวกเขาจะยังมีความเช่ือเกี่ยวกับการรักษากับหมอผีประจําเผาอยู

ก็ตาม
4) หมอบอกชาวบานวา ท่ีคนเราไมคอยสบาย ถึงสาเหตุจะมาจากเช้ือโรคเปนหลัก แตพฤติกรรมการกินก็

เปนสาเหตุท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งดวย
10. ขอความนี้สวนใดไมมีคําบุพบท (มี.ค. 47)

(1) โรคพารกินสันเปนโรคทางระบบประสาทโรคหนึ่งท่ีพบเพ่ิมขึ้นตามอายุประชากร/ (2) ผูปวยจะแสดง
ลกัษณะทายืนท่ีผิดปรกต ิมอืสัน่ สหีนาเฉยเมย ไมแสดงอารมณหรอืความรูสกึ/ (3) โรคนีม้ผีลตอการเคลือ่นไหว
และการทรงตัวของผูปวยจนอาจหกลมไดงายๆ/ (4) ปจจุบันนี้รักษาดวยยากินแตไมหายขาด
1) สวนท่ี (1) 2) สวนท่ี (2) 3) สวนท่ี (3) 4) สวนท่ี (4)

ขอใดมีวิธีการสรางคํา/โครงสราง (สวนประกอบ) ของคําตางจากขออ่ืน
คนพิมพดีด เครื่องตัดหญา เย่ือใยไมตรี หัวกาวหนา รองรําทําเพลง ผากันเปอน
พบพาน หองหอ สูญเสีย ลําน้ํา มูมมาม วิธีการ
วีรบุรุษ ทุนทรัพย นเรศวร ภาควิชา ชีวเคมี เมรุมาศ
ภัตตาคาร มารสังคม สามัญชน ภัยธรรมชาติ กลโกง สมาคม

ขอใดมีคําซ้ําที่แสดงหนาที่/ความหมายตางจากขออ่ืน
1. กําลังเดินๆ อยูฝนก็ตก
2. เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆ เช่ือเถอะ
3. แมนวดแปงแลวปนเปนลูกกลมๆ
4. แยกๆ กันไปกินอาหารจะไดออกรถเร็วขึ้น
5. สมพรอยากยายบานไปอยูใกลๆ ท่ีทํางาน
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6. อายุเกิน 80 แลวยังชอบใสเสื้อผาสีสดๆ
7. น้ําพระทัยเธอขอนๆ คิดไมขาด
8. ฉันไมชอบผาตาใหญๆ แบบนี้
9. ตองตั้งใจทําการบานนะ อยาทําสงๆ มา
10. สมศรีชอบใชดินสอใหหมดไปเปนแทงๆ

ตัวอยางขอสอบ

11. ขอใดเปนคําสมาสท่ีมีสนธิทุกคํา
1) ทิวากร  อมรินทร  รัตติกาล 2) สรรพางค  ธันวาคม  อรัญวาสี
3) กุศโลบาย  มิจฉาทิฐิ  บุญญาธิการ 4) ธรรมาสน  มหัศจรรย  อรุโณทัย

12. คําท่ีมีรูปเหมือนกันในขอใดไมใชคําซํ้า (มี.ค. 47)
1) รัศมีสีตนก็หมนหมอง    สิ่งของของตัวก็มัวไหม
2) ใหสองทรงสีวิกายานมาศ    อํามาตยเดินเคียงเปนคูคู
3) พวกเด็กเด็กหยอกเยาเขาฉุด อุตลุดลอมหลังลอมหนา
4) รานคาผาผอนลวนดีดี    เลือกดูท่ีงามตามชอบใจ

13. ขอใดมีคําท่ีสรางขึ้นดวยวิธีการท่ีแตกตางจากขออื่น (มี.ค. 47)
1) รูเรื่องเคืองจิตเจ็บใจ    เขียนหนังสือสงไปใหหลานรัก
2) อานจบขบฟนหันหุน    เคืองขุนดาลเดือดไมดับได
3) กระซิบทูลแถลงแจงคดี    พูดจาพาทีใหแจงใจ
4) อยาชิงชังรังเกียจท่ีหนุมแก    จงชมแตยศถาบรรดาศักดิ์

14. คําซํ้าในขอใดตางจากขออื่น (มี.ค. 47)
1) หลังจบปริญญาตรี ฉันก็คิดๆ อยูวาจะไปเรียนตอตางประเทศ
2) เธอก็คงชอบๆ เขาอยูเหมือนกัน เห็นนัดไปเท่ียวตางจังหวัดกันหลายครั้งแลว
3) ผูอํานวยการจะบรรยายเรื่องประกันคุณภาพ ไปชวยนั่งๆ ใหทานเห็นหนอย
4) เวลาเด็กวัยรุนสมัยนี้ไปดูคอนเสิรต จะชอบรองกรี๊ดๆ และแสดงอารมณตามนักรอง

15. ขอใดมีคําท่ีไมใชคําซอน (มี.ค. 47)
1) ฝดเคือง  เสื่อสาด  แปดเปอน 2) เจ็บไข  บานเรือน  ยํ่าคํ่า
3) ลุมลึก  ลี้ลับ  ไหวหวั่น 4) เด็ดขาด  เท็จจริง  ขมเหง
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คําไทย  คํายืม

คําไทยแท - สะกดตรงตามมาตรา/ไมเปลี่ยนแปลงรูปคํา/ไมตองแปลอีกช้ัน
คํายืมบาลี - มีกฎตัวสะกดตัวตาม (ไมมีเสียงควบกล้ํา) เชน ปญญา เขต
คํายืมสันสกฤต - ศ ษ ฤ รร พยัญชนะ + ร (มีเสียงควบกล้ํา) เชน ปรัชญา เกษตร
คําเขมร - มักสะกดดวย จ ญ ล ร/มีวิธีแผลงกลางคํา หนาคํา เชน อาจ เจริญ ขาล ควร เดิน                       

โปรด

ขอใดไมมีคํายืมจากภาษาตางประเทศ
1. พอแมควรสอนลูกวายาเสพยติดและเครื่องดื่มมึนเมาเผยแพรกันอยางไร
2. การยกตัวอยางจากรายการโทรทัศน เพ่ือสอนใหลูกเขาใจอันตรายเปนวิธีท่ีดี
3. ในกรณีท่ีลูกอายุต่ํากวา 10 ขวบ พอแมควรอธิบายสั้นๆ ใหเขาใจงาย
4. ถาจะสอนอะไรยาวๆ เก่ียวกับสิ่งท่ีเด็กไมรูจัก เด็กจะเบื่อและสับสน
5. พระแตงองคเปนพราหมณงามลออ    เอาเพลิงจอจุดเผาสําเภายนต
6. สองพระองคอันดํารงอยุธเยศ    กระเดื่องเดชเลิศลบจบสถาน
7. มีกระดูกคนตายทั้งชายหญิง    ประหลาดจริงหลากล้ําทําขันขัน
8. ไกปาขันแจวอยูแนวไพร    เขี่ยคุยขุยไผเปนถิ่นถิ่น
9. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
10. คุณปูทํากนกแกวลายไทยงามไพจิตร
11. ใหรื่นเริงสุขสําราญเหมือนดอกไมบานยามเชา
12. เพลงลาวดําเนินทรายมีทํานองไพเราะออนหวาน
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ตัวอยางขอสอบ

16. ขอใดไมมีคําภาษาตางประเทศ (มี.ค. 47)
1) เห็นเขาปาวรองมาตามถนน    ประหลาดอยูผูคนแออัด
2) คาดเข็มขัดประจํายามงามสุดใจ พวงมาลัยใสขอมือถือยาดม
3) เพราะแกหงอมผอมซูบรูปราง    แกมคางไมครัดเครงเปลงปลั่ง
4) อวดรูอวดหลักฮักฮึก    ขาเคยพบรบศึกมาหลายยก

ประโยค

องคประกอบในการสื่อสาร
- ผูสงสาร/ผูรับสาร/สาร/สื่อ (วัจนภาษา/อวัจนภาษา)
- เจตนาในการสื่อสาร - แจงใหทราบ ถามใหตอบ บอกใหทํา

ชนิดของประโยค
ประโยคความเดียว มีกริยาหลักเพียงหนวยเดียว
ประโยคความรวม มีกริยาหลัก 2 หนวยขึ้นไป/มีสันธานเช่ือม
ประโยคความซอน ท่ี ผู ซ่ึง อัน วา + ประโยคขยาย

นับประโยค   
-  จบประโยคเมื่อจบกระแสความ ตัดประโยคเมื่อเริ่มประธานตัวใหม

โครงสรางของประโยค
ประโยคสมบูรณ  -  ไมสมบูรณ/วลี

ตัวอยางขอสอบ

17. ขอใดแสดงเจตนาของประโยคตางจากขออื่น (มี.ค. 47)
1) การออกกําลังกายทําใหรางกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี เราจึงตองหมั่นออกกําลังกายทุกวัน
2) เธอควรเชื่อฟงบิดามารดาในการเลือกคูครอง เพราะผูใหญยอมเห็นการณไกล
3) ในสภาพเศรษฐกิจเชนนี้ เรานาจะรูจักใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
4) ปจจุบันคนที่เรียนรูการใชคอมพิวเตอรมีโอกาสกาวหนาในการงานอยางรวดเร็ว
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ชนิดของประโยคในขอใดแตกตางจากขออ่ืน
1. เจาหมานอยไมสบายรองครางทั้งวัน
2. สมบัติดูหนังสืออยางเอาเปนเอาตายมาหลายเดือน
3. มะมวงตนท่ีอยูหลังครัวมีลูกหลายใบ
4. กลวยไมท่ีคาคบออกดอกแลว
5. หลังจากท่ีไถคราดและปกดําเสร็จแลวจึงควรปลอยปลา
6. ตนขาวใหมเปนช่ืออีกช่ือหนึ่งของตนชมนาด
7. ปจจุบันการเรียนแตในช้ันเรียนเพียงอยางเดียวเทาน้ันแทบจะหาไมไดในสังคมไทย
8. ความรูเรื่องภาษาในดานตางๆ เปนกุญแจไขความรูเรื่องวัฒนธรรมในภาษาใดภาษาหนึ่ง
9. ทางการประกาศวาแถวสีลมอากาศเปนพิษ
10. พอฝนจะตก เราก็รีบกลับบานทันที
11. วิชาการสรางเรือนไทยสืบทอดมาเปนมรดกของชาวไทย
12. สิ่งท่ีเขาตั้งใจกระทําใหพอแม คือ การต้ังใจเรียนและการเปนคนดี
13. วิถีชีวิตของคนในชนบทเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
14. กระแสน้ําไหลแรงจนเซาะตลิ่งพังไปแถบหนึ่ง
15. โรงเรียนมัธยมหลายแหงในสิงคโปรไดเปดหลักสูตรกิจกรรมภาคพิเศษเกี่ยวกับการปลูกผักบนดาดฟา   

คอนโดมิเนียม หรือสํานักงานทันสมัย

ขอใดเปนประโยคกรรม
1. ประโยชนท่ีเกิดจากโครงการนี้มีผลดีตอสังคมในระยะยาว
2. เรื่องของคําสรรพนามนี้นับวาเปนลักษณะท่ีนาสนใจอยางหนึ่งของภาษาไทย
3. ทวงทํานองการเขียนของนักเรียนนั้น ครูไมควรพยายามเปลี่ยนใหเปนไปตามที่ครูตองการ
4. การสอนเรื่องราชาศัพทนั้น ครูไมจําเปนตองใหนักเรียนทองจําโดยเฉพาะคําท่ีไมคอยไดใช
5. เนื้อหาวิชาท่ีเขมขนทันสมัยไดมาจากการวิจัยอยางตอเนื่อง
6. ครูคนนี้เปนตนแบบและตัวอยางท่ีดีสมควรไดรับรางวัล
7. กระทงใบนี้คุณยายเย็บอยางสุดฝมือเพ่ือสงเขาประกวดในงานลอยกระทง
8. แหนมเนือง เปาะเปยะสด และขนมเบื้องญวน เปนสูตรสําเร็จในการสั่งอาหารเวียดนาม
9. แบบเรียนภาษาไทยชุดมูลบทบรรพกิจนักเรียนสมัยกอนตองเรียนกันเปนปๆ
10. กฎหมายสมัยอยุธยาสวนใหญมีท่ีมาจากการบันทึกคําฟองในคดีความตางๆ ไวเปนหลักฐาน



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ___________________________________ภาษาไทย (39)
2008

ขอใดมีโครงสรางประโยค/สวนประกอบของประโยคตางจากขออ่ืน
1. ดอกบัวตองบานสะพรั่งชูไสวท่ัวทองทุง
2. แมครัวนอนเหยียดยาวกลางหองครัว
3. รถบรรทุกวิ่งไปตามถนนอยางรวดเร็ว
4. แมมองดูลูกบนเวทีดวยความช่ืนชม
5. ผูหญิงแกขางบานใหอาหารหมาจรจัด
6. หนังสือพิมพฉบับเชาเขามักอานเวลากินกาแฟ
7. ฉันจะซื้อหนังสือสามเลม
8. เจาสิงโตเดินเลนในสนามหลังอาหารเย็น
9. ดอกไมเหี่ยวในแจกันดูนาเกลียด
10. ฉันชอบดูปลาฮุบเหยื่อท่ีในสระขางหนา

ตัวอยางขอสอบ

18. ขอใดมีสวนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตอไปนี้ (มี.ค. 47)
“นักเรียนใหมอยากเรียนรองเพลงมาก”

1) คนอวนชอบนอนตื่นสายทุกวัน 2) ดาราหนุมมักซอมทาทางอยูหลังกลอง
3) ลูกหมาตัวเล็กไมกินอาหารหลายวันแลว 4) ชายชรากําลังฝกออกกําลังกายอยางขะมักเขมน

19. ขอใดเปนประโยคความเดียว (มี.ค. 47)
1) นักทองเท่ียวตองไมทําใหเกิดความเสียหายอันจะเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ
2) ในปจจุบันการทองเท่ียวเชิงอนุรักษทํารายไดใหแกประเทศอยางมากมายมหาศาล
3) ผูใชประโยชนจากทรัพยากรแหลงทองเท่ียวควรรูคุณคาของแหลงทรัพยากรเหลานั้น
4) ปจจุบันแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญในดานเศรษฐกิจ

20. ขอใดเปนประโยคความซอน (มี.ค. 47)
1) จูๆ เขาก็ไดเปนขาวใหญในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพทุกฉบับ
2) ขอผิดพลาดในการดําเนินชีวิตของเขา คือ การปลอยใหโอกาสผานไปอยางนาเสียดาย
3) สํานักขาวทุกแหงไดรับโทรสารเกี่ยวกับการประเมินภาพรวมทางเศรษฐกิจจากบุคคลลึกลับผูหนึ่ง
4) กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารตัง้ขึน้มาเพ่ือเปนแมขายเช่ือมตอโครงสรางการบรหิารประเทศ

21. ขอใดเปนประโยคตางชนิดกับประโยคตอไปนี้ (มี.ค. 47)
      “เม่ือเขาประพฤติตัวดี เขาสังคมได เราก็สบายใจ”

1) เราเปนครอบครัวนักการเมืองจึงตองเขากับประชาชนได
2) ตํานานรักของคูรักคนดังคูนี้เริ่มตนในงานเลี้ยงของมหาวิทยาลัย
3) คนเราถามีความรู ขยัน อดทน ไมมีวันจะยากจน
4) ย่ิงท้ังสองฝายรูจักกันมากขึ้น ย่ิงเปนเหมือนครอบครัวเดียวกัน
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22. ขอความตอนใดละสวนของประโยคมากกวา 1 สวน (มี.ค. 47)
(1) การฟงดนตรีชวยกลอมเกลาจิตใจใหออนโยนนอกเหนือจากความเพลิดเพลิน/ (2) ทําใหเด็กมีความรักใน
สุนทรียภาพความงดงามของชีวิต/ (3) ไมใชแตอารมณฉุนเฉียวมุทะลุดุดัน/ (4) ทําใหเด็กดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
1) ตอนที่ (1) 2) ตอนที่ (2) 3) ตอนที่ (3) 4) ตอนที่ (4)

23. ขอใดเปนอุปสรรคในการสงสารมากที่สุด (มี.ค. 47)
1) ขณะผูฟงกําลังฟงการบรรเลงดนตรีไทยอยางเพลิดเพลิน เครื่องขยายเสียงก็ขัดของ
2) ขณะที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคฝายคานคนหนึ่งกําลังอภิปรายอยางเขมขนก็มีเสียงระเบิดดังขึ้น
3) นายแพทยผูเช่ียวชาญบรรยายเรื่องการปฏิบัติตัวในวัยทองใหสมาชิกชมรมผูสูงอายุฟง แตผูสูงอายุบาง

คนนั่งคุยกัน
4) ประธานนักศึกษาเตรียมสุนทรพจนกลาวตอนรับนักศึกษารุนนองจนดึก แตเมื่อถึงเวลาจริงก็ไมไดพูดตาม

ท่ีเตรียมไวเพราะตื่นเตน

ระดับภาษา  ราชาศัพท

ระดับภาษา
- ภาษาพูด/ภาษาเขียน
- พิธีการ/ทางการ (ราชการ)/ก่ึงทางการ/ไมเปนทางการ (สนทนา)/กันเอง
- สังเกตสรรพนามและคําสุภาพ
- ไมมีภาษาระดับกึ่งพิธีการและกึ่งสนทนา

ราชาศัพท
- บรม/เสด็จฯ/เสด็จ/ราช
นามราชาศัพท - พระ-/พระราช-/...+ ตน/หลวง
กริยาราชาศัพท - คํากริยาท่ีเปนราชาศัพทอยูแลวไมตองเติม “ทรง” (บรรทม ทอดพระเนตร เสวย ตรัส

ประทับ กริ้ว ผนวช โปรด เสด็จ ประชวร สรง)
ทรง + กริยาธรรมดา เชน ทรงกดปุม ทรงชุบเลี้ยง ทรงจับ
ทรง + นามธรรมดา เชน ทรงมา ทรงชาง ทรงกีฬา ทรงธนู
ทรง + นามราชาศัพท เชน ทรงพระเมตตา ทรงพระอุตสาหะ
ทรง + มี/เปน + คําธรรมดา เชน ทรงมีงานสัมมนา ทรงเปนอาจารย
มี/เปน + ราชาศัพท เชน มีพระราชดํารัส มีพระราชปฏิสันถาร
- อาคันตุกะ
- หมายกําหนดการ/กําหนดการ
- ทูลเกลาฯ/นอมเกลาฯ
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ขอใดใชภาษาเหมาะสมที่สุดในการเขียนรายงาน/ขอใดใชภาษาทางการ
1. กระบองเพชรเปนพันธุไมท่ีแปลกประหลาดพิสดารท่ีสุดอยางหนึ่ง และอยูคูโลกมาแลวไมรูก่ีลานป
2. กระบองเพชรบางพันธุสุดสวยงามในเรื่องของลําตน ก่ิงกานสาขา แถมยังมีดอกที่หอมลึกซ้ึง
3. หากเหตุการณยังเปนอยางนี้ แนนอนวาผูใหญก็ยอมคัดคาน
4. คงไมใชเรื่องของรัฐท่ีจะออกกฎหมายใหชาวบานเลิกรักษาปาชุมชน
5. เพราะความไมสันทัดตอการเมืองเปนผลใหบานเราตองเปลี่ยนรัฐมนตรีอยูเสมอ
6. รัฐบาลแถลงวานับแตนี้เปนตนไปจะจริงจังกับการแกปญหาความยากจน
7. ตึกระฟาท้ังหลายเปนอุปสรรคขวางกั้นมิใหลมพัดเขาสูตัวเมือง
8. ถายังมีฝุนและควันมากขนาดนี้ กรุงเทพฯ ก็คงมิใชเมืองฟาอมรอีกตอไป
9. นักวิชาการไทยไดเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนหลายอยางในท่ีประชุมนานาชาติ
10. คนท่ัวไปอาจคิดไมออกวาเหตุใดการศึกษาจึงจะไปโยงใยกับเศรษฐกิจของประเทศ

ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง
1. เมื่อเสด็จพระราชดําเนินเขาสูพลับพลาพิธีแลว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

ทรงกราบ ทรงประทับพระราชอาสน และทรงศีล
2. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถานพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให
ประธานวุฒิสภาเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเพ่ือทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

3. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชานุเคราะหแกพสกนิกรทุกหมูเหลา
4. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
5. สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถทรงมพีระราชเสาวนยีใหจัดอาหารแหงและน้าํดืม่ไปแจกผูประสบอทุกภยั
6. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จฯ เปนประธานเปดการแสดงของ

ยอดมายากล เดวิด คอปเปอรฟลด
7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธียกชอฟา ณ

วัดสีมาราม หลังจากเสด็จพระดําเนินกลับจากการแปรพระราชฐาน ณ พระราชวังไกลกังวล จากน้ันเสด็จ
ออกใหลกูเสอืชาวบานจากท่ัวประเทศถวายการตอนรบั และทรงดาํเนินชมนิทรรศการ “หนึง่ตาํบลหนึง่ผลติภัณฑ”

8. สมเด็จพระสังฆราชเสด็จพระราชดําเนินไปเจิมปายคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9. สมเด็จพระสังฆราชทรงพระประชวร แพทยผูถวายการรักษาไดถวายคําแนะนําใหทรงพัก
10. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรน้ี ทุกสถาบันไดมีหมายกําหนดการใหมหาบัณฑิตรับพระราชทานจากพระบรม-

ฉายาลักษณแทน
11. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร .................... (เดิน) นํา .................... (แขกเมือง) ท้ังสอง

ไปเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
12. ตอไปนี้เปนการถายทอดสดพิธีนอมเกลานอมกระหมอมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดสมเด็จ-    

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
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ตัวอยางขอสอบ

24. ขอใดใชระดับภาษาตางจากขออื่น (มี.ค. 47)
1) แตครั้งดึกดําบรรพโลกไมมีเสนกั้นอาณาเขตเพื่อแบงออกเปนประเทศตางๆ เฉกเชนทุกวันนี้
2) กอนท่ีวัฒนธรรมอินเดียและจีนจะแผเขามาในเอเชียอาคเนย ผูคนแถบนี้ถือวาเปนพวกบานปาเมืองเถ่ือน

แตการรับวัฒนธรรมก็ใชวาจะรับมาทั้งแทงหรือรับไปทุกเรื่อง
3) “ระบบความเชือ่” ทําใหสงัคมเขาใจวาอาํนาจเหนอืธรรมชาตท้ัิงปวงเปนผูสรางสรรคดนตรแีละนาฏศลิปขึน้
4) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนแหลงกลางแหงการปฏิสัมพันธระหวางตะวันตกกับตะวันออก จึงทํา

ใหเกิดการสรางสรรคทางสังคมและวัฒนธรรมขึ้น
25. การเขียนรายงานทางวิชาการเรื่อง “น้ําดีและน้ําเสีย” ควรจัดลําดับโครงเรื่องตามขอใด (มี.ค. 47)

ก. น้ําเสียมีโทษอยางไร ข.  วิธีกําจัดน้ําเสียและรักษาน้ําดีทําอยางไร
ค.  น้ําดีคืออะไร มีประโยชนอยางไร ง.  น้ําดีกลายเปนน้ําเสียเพราะอะไร
จ.  น้ําเสียมีก่ีประเภท  อะไรบาง

1) ก., ข., ค., จ. และ ง. 2) จ., ก., ข., ค. และ ง.
3) ง., ก., ข., ค. และ จ. 4) ค., ง., จ., ก. และ ข.

26. ขอใดควรเปนคํานําของบทความเรื่อง  “การเลือกใชคําในการสื่อสาร” (มี.ค. 47)
1) ในการส่ือสารผูใชภาษาตองรูจักเลือกคํามาใชอยางถูกตอง เหมาะสม และมีความหมายตรงกับความท่ี

ตองการสื่อ
2) คําท่ีนํามาใชในการส่ือสาร ผูใชตองรูวาความหมายที่แทจริงคืออะไร เหมาะสมกับขอความหรือไม เพ่ือให

การส่ือสารมีประสิทธิภาพ
3) เมื่อตองการสื่อสาร ผูสงสารควรมีความสามารถในการเลือกใชคําใหมีความหมายชัดเจนและสามารถ

แสดงอารมณความรูสึกไดดวย
4) ภาษาไทยมคํีาตางๆ ใหเลอืกใชมากมาย จะเหน็ไดวาหากผูใชภาษารูจักเลอืกคาํมาใชไดในท่ีท่ีเหมาะสมกจ็ะ

สื่อสารไดตามตองการ
27. ขอใดใชราชาศัพทไมถูกตอง (มี.ค. 47)

1) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถเสด็จลง ณ ทองพระโรงศาลาเริง
วังไกลกังวล ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

2) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

3) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระเจา-
หลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปประทานรางวัลวรรณกรรม  
สรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน

4) สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารทีรงพระราชนพินธเรือ่ง “เมือ่ขาพเจาเปนนกัเรยีนนอก”
นับเปนพระราชนิพนธลําดับท่ี  44
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28. ขอใดใชราชาศัพทไมถูกตอง (มี.ค. 47)
1) พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัมพีระราชดาํรสัพระราชทานพรแกพสกนกิรชาวไทยเนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปใหม
2) สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารทีรงจุดธูปเทียนเครือ่งราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรีย

สองรัชกาล
3) พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภาทรงบําเพ็ญพระกุศลทรงบาตรในโอกาสวันคลายวันประสูติ
4) หมอมเจาสิริวัณวรี มหิดล เสด็จฯ ไปทรงเปนประธานเปดงานมหกรรมสัตวเลี้ยงแหงประเทศไทย

สํานวนไทย

- ใชสํานวนไดถูกตอง ตรงกับเนื้อความ สถานการณ
- รูจักสํานวนที่มีความหมายคลายคลึง/แตกตาง/ไมเขาพวก
- รูท่ีมาของสํานวน

- เกิดจากธรรมชาติ
- ประเพณีความเช่ือ
- การละเลน
- วรรณกรรม
- เหตุการณท่ีรูจักกันดีในยุคสมัยหนึ่ง

ขอใดใชสํานวนไทยไดถูกตอง
1. ลูกทํากิจการขาดทุนหลายครั้ง แตแมก็ฆาไมตายขายไมขาด ใหเงินชวยทุกครั้ง
2. ตอนนี้เขาร่ํารวย แตเมื่อหนุมๆ ยากจนแทบไมมีจะกิน เขาทํานองตีนถีบปากกัด
3. เรื่องมันลวงเลยมานานแลว คุณจะแกวงเทาหาเสี้ยนใหกลับเปนเรื่องราวข้ึนมาอีกทําไม
4. มีขาวความไมสงบเกิดขึ้นทีไร ชาวบานก็ซ้ือสินคาไปตุนกันจนแทบหมดหาง วันนี้หางเลยเงียบเปนเปาสาก
5. ลูกสาวเธอโชคดีนะตกถังขาวสารไดแตงงานกับเศรษฐีท่ีดินสบายไปเลย
6. เขารับจะเปนทนายหนาหอวาความคดียักยอกทรัพยของธนาคาร
7. แกงจืดชามนี้เติมเกลือแลวรสดีขึ้นมาก เห็นไหมละแกงจืดจึงรูคุณเกลือ
8. เชิญคุณเลือกทําเลและแบบบานเองดีกวาครับ เพราะเด๋ียวจะเขาตําราปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย
9. คุณปูเลาวาแตกอนบานเรามีฐานะดีมากขนาดท่ีเรียกวา ขาวเหลือเกลืออิ่ม
10. ลูกชายของเขาเรียนจบและไดงานทําเปนฝงเปนฝาไปแลว
11. ประชาชนดูตํารวจตัดสายชนวนระเบิดดวยความอกสั่นหวั่นไหว
12. ลูกสาวฉันเปนคนที่เรียกวากระเชอกนรั่วจริงๆ ขาวของท่ีเก็บไวไมเคยจําไดวาเก็บไวท่ีไหน
13. เขาชอบทาํงานแบบขายผาเอาหนารอด วนันีก็้เชนกนัพอรูวาเจานายจะมาตรวจโรงงานกร็บีทําความสะอาดทนัที
14. ขาวเหตุการณระเบิดหางเมื่อเดือนกอน ขณะนี้ยังไมรูผลการสอบสวน เรื่องเงียบหายไปเหมือนคลื่นใตน้ํา
15. พวกน้ีพอเจานายไมอยูก็ไมทํางาน ทําตัวเปนลิงหลอกเจาอยูได
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ตัวอยางขอสอบ

29. ขอใดแสดงความเช่ือเรื่องการเวียนวายตายเกิด (มี.ค. 47)
1) ตักบาตรรวมขัน 2) ตายประชดปาชา 3) ทําบุญเอาหนา 4) สวรรคในอกนรกในใจ

30. ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง (มี.ค. 47)
1) ขาวลาสุดรัฐมนตรีคนใหมถึงคราวลมหมอนนอนเสื่อ  ตองเขาผาตัดนิ่วในถุงน้ําดี
2) ถามผูีวาราชการจังหวดัสงบัญชีมาเฟยไมตรงกบัความเปนจรงิ  ก็ถึงเวลาท่ีนายกรฐัมนตรจีะเชือดไกใหลิงดู
3) เจาหนาท่ีประชาสัมพันธวาการทําบัตรประชาชนแบบใหมจะใชเวลาเพียง  10  นาที  หัวเด็ดตีนขาดฉันก็

ไมเช่ือวาจะเปนไปได
4) วธีิแกปญหาความรนุแรงของนกัเรยีน ครปูระจําช้ันตองคอยสงัเกตพฤตกิรรมของเดก็อยางใกลชิดและใจเย็น

ไมใชทําแบบไฟไหมฟาง
31. ขอใดไมใชขอบกพรองในการฟง (มี.ค. 47)

1) สีซอใหควายฟง 2) เขาหูซาย ทะลุหูขวา
3) ไปไหนมา สามวาสองศอก               4) ฟงไมไดศัพท จับไปกระเดียด

ขอบกพรองในการใชภาษา

ใชคําผิดชนิดหนาท่ี/ใชคําเช่ือมผิด/ใชคําตางระดับ/ใชภาษาไมเปนทางการ/ใชภาคประธานและภาคแสดงไม
สอดคลองกัน/ใชภาษาฟุมเฟอย/ใชภาษากํากวม/วางสวนขยายผิดท่ี/ประโยคไมสมบูรณ/ประโยคผิดไวยากรณ 
(ไทย)/ใชสํานวนภาษาตางประเทศ

ขอใดใชคําภาษาตางประเทศโดยไมจําเปน
1. เมื่อไฟดับควรตรวจดูวาเปนเพราะฟวสขาดหรือปลั๊กหลุด
2. เด็กๆ ชอบรับประทานไอศกรีมช็อกโกแลตมากกวาไอศกรีมกะทิสด
3. กอนเขาแบงกผูขับขี่รถจักรยานยนตตองถอดหมวกกันน็อกและแวนตาดําออก
4. นักกอลฟหลายคนอยากเปลี่ยนวงสวิงใหคลายกับไทเกอรวูดสเพ่ือใหตีลูกไดแมนและไกล
5. โรงพิมพสงงานพิมพใหตรวจปรูฟท่ีสองแลว
6. หางสรรพสินคาท่ีเปดใหมมักจะมีของแถมแจกฟรีแกลูกคา
7. นักกีฬาวีลแชรของไทยไดเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาคนพิการท่ีประเทศออสเตรเลีย
8. เขาจับฉลากไดเบอรหนึ่งจึงตองพูดหนาช้ันเปนคนแรก
9. พอถึงสนามหลวง คนขับรถเมลเหยียบเบรกกะทันหันจนเราหัวคะมํา
10. บริษัทของชูศักดิ์เปนผูแทนจําหนายลิฟตแกวแหงเดียวในประเทศไทย
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ขอใดใชคําเชื่อมไมถูกตอง
1. ถาเราใชน้ําบาดาลมากเกินไปอาจเกิดปญหาหลายประการ ไมวาจะเปนน้ําทวม ดินทรุด และน้ําเค็มหนุน
2. การประกอบอาชีพสุจริต การรับผิดชอบตอครอบครัว ตลอดจนการทําประโยชนตอสังคม ลวนเปนคุณสมบัติ

ท่ีนายกยอง
3. สถาบันท่ีมีอิทธิพลกับความคิดของเด็กมากก็คือโรงเรียน
4. เด็กจะถูกผลักดันเขาสูระบบการศึกษาดวยวิธีการแขงขัน
5. ตลาดตางประเทศเกี่ยวกับธุรกิจรานอาหารเปนตลาดท่ีใหญโตมาก แตผูบริโภคมีกําลังซ้ือสูง
6. วันนี้โรงพยาบาลบริการตรวจสายตาฟรี ซ่ึงทุกคนมารับบริการน้ีไดตั้งแต 09.00 น. ถึง 16.00 น.
7. นักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด ตองยื่นคํารองกับเจาหนาท่ี
8. แมเห็นแกลูก เพราะมาอยูกับลูกตอนสอบ
9. พจนานุกรมฉบับซ่ึงอาจารยนํามาใหนักเรียนดู คือ พจนานุกรมของมานิต มานิตเจริญ
10. ภาษาสื่อมวลชนมีท้ังภาษาที่ใชถูกตองตามแบบแผนกับผิดแบบแผนจนมีผูกลาวโทษสื่อมวลชนวาทําให  

ภาษาไทยวิบัติ
11. พรุงนี้จะมีการโตวาทีระหวางนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย

ขอใดใชคําผิดหนาที่
1. เด็กมักมีปฏิกิริยาตอการหาม
2. เขาท้ังสองมีปฏิญาณวาจะซ่ือสัตยตอกันตลอดไป
3. เขาประณีตในการทํางานฝมือทุกชนิด
4. เธอชวยสําเนาเอกสารชุดนี้ใหดวย
5. สถาบันไดประชาสัมพันธเรื่องนี้แลว
6. คุณอยาเขมงวดลูกๆ นักเลย ปลอยใหพวกแกไดเลนสนุกบางเถิด
7. การปฏิบัติงานตองวิวัฒนาการไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยี
8. หัวหนาอธิบายอยางละเอียด พวกเราจึงชัดเจนแลววาขั้นตอนการปฏิบัติงานเปนอยางไร
9. คนรายงัดประตูบานเขาไปโจรกรรมเครื่องทองรูปพรรณคิดเปนเงินกวาแสน
10. สหรัฐอเมริกาเรียกรองใหนานาชาติโดดเดี่ยวอิรัก
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ขอใดเปนประโยคสมบูรณ
1. การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเปนกระแสของคนรุนใหม
2. การเอยถึงสวรรคบนดิน ซ่ึงหางไกลจากเมืองเจาพอ
3. หนึ่งในบรรดาสารพิษหรือสารเคมีท่ีนํามาใชในอุตสาหกรรมเพ่ือการผลิตภาชนะบรรจุอาหาร
4. การท่ีจะขจัดโรคขาดสารอาหารในเด็กใหหมดไปจําเปนตองรณรงคใหเฝาระวังโภชนาการของเด็กเปนประจํา
5. น้ํามันเครื่องสูตรสังเคราะหเพ่ือปกอัพสมรรถนะสูง
6. พลิ้วสวยสมบูรณแบบดวยกระเบื้องหลังคาโกลด
7. แปงเคกอณูละเอียดอําพรางริ้วรอยไดแนบเนียน
8. หนึ่งในบรรดาสารเคมีท่ีนํามาใชในอุตสาหกรรมเพ่ือการผลิตภาชนะบรรจุอาหาร
9. องคการอนามัยโลกซ่ึงช้ีปญหาการขาดแคลนธาตุไอโอดีนวามักจะมีในประชากรท่ีอาศัยอยูบริเวณเทือกเขา
10. การกอสรางตึกสูงในเมืองเชียงใหมบดบังทัศนียภาพอันเปนเอกลักษณของเมือง

ขอใดเรียงลําดับคําในประโยคไดเหมาะสมที่สุด
1. คนเจ็บไปหาแพทยเพ่ือรักษาโรคเปนจํานวนมาก
2. ปรากฏวาเด็กมีแผลฟกชํ้าดําเขียวท่ีตนขาจากการตรวจของแพทย
3. ประวัติศาสตรแบบอาณานิคมไมนอย ใหอิทธิพลแกการศึกษาประวัติศาสตรไทย
4. เหมือนตุกตาท่ีผูถือปลอยมือ เขาสิ้นสติสัมปชัญญะและหลนลงไปกองอยูบนพ้ืน
5. พอครัวทําตมโคลงปลาชอนเมื่อวานนี้อรอยมาก
6. ฝนดาวตกครั้งนี้มีจํานวนไมมากอยางท่ีคิด
7. ในหองแสดงนิทรรศการมีศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราชรูปจําลองเอาไวใหชม
8. บัณฑิตใหมกําลังถายรูปกอนเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในบริเวณลานพระบรมรูปทรงมา
9. กรมประชาสงเคราะหไดพยายามชวยเหลือเด็กยากจนเรรอนใหมีผูปกครองคอยดูแลท่ีเหมาะสม
10. สตรีมีครรภและเปนโรคเบาหวานมีความเสี่ยงท่ีจะแทงหรือมีลูกพิกลพิการมาก

ขอใดใชภาษากะทัดรัด
1. ในการทดสอบสมุนไพรไทย 14 ชนิด ปรากฏวาใบชามีคาเฉลี่ยสูงสุดในการยับยั้งการเกิดโรคมะเร็ง
2. ตํารวจแถลงขาววาโจรปลนธนาคารยังอยูระหวางการหลบหนีอีก 1 คน
3. ขาวหอมมะลิของไทยเปนขาวหอมชนิดเดียวท่ีมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ คนจึงนิยมบริโภคกันท่ัวโลก
4. ผูคนในหลายประเทศกําลังใหความสนใจในการใชสมุนไพรลดความเครียด
5. หองเรียนควรมีการถายเทของอากาศและการปรับแสงสวางอยางเหมาะสม
6. ชาวบานภาคใต ใชความจัดเจนในการทําการผลิตยาง
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7. ความแตกตางทางดานการมีรายไดไมใชปญหาสําคัญรายแรงมากของหมูบาน
8. รัฐบาลจะตองมีมาตรการเรงรัดในการแกปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
9. นําพริกใสครก โขลกเบาๆ พอใหเม็ดพริกแตกไมตองใหละเอียดมาก
10. นําเนื้อหมูสับใสครกตําคลุกรวมใหเปนเนื้อเดียวกัน

ขอใดเปนประโยคกํากวม
1. การส่ือสารแหงประเทศไทยไดจัดพิมพแสตมปชุดดอกกุหลาบที่มีกลิ่นหอมเปนครั้งแรกของไทย
2. อาหารจานนี้แมบอกใหนองกินเอง
3. ผูไดรับรางวัลเปนกวีท่ีมีช่ือเสียงชาวญ่ีปุน
4. ตํารวจจับผูคายาเสพติดจํานวนมากท่ีกลางกรุง
5. แมคาหยิบเหรียญบาทออกมาทอน 4 เหรียญ
6. แผนดินไหวทําใหบานเรือนพังพินาศและผูคนลมตายมาก
7. เขาถูกตําหนิวากลาวคําสบประมาทผูบังคับบัญชาในท่ีประชุม
8. เจาหนาท่ีขนขยะออกจากบานตั้งแตเชามืด
9. คุณแมคนดังใหสัมภาษณไมเคยเลี้ยงลูกตามตํารา
10. เมื่อคืนฝนตกหนักมากกวาวันกอน

ขอใดไมใชสํานวนตางประเทศ
1. ถาเราชวยกันแยกขยะ ก็จะงายตอการนําไปผานกระบวนการผลิตใหม
2. เมื่อสวนสูงกับน้ําหนักสมดุลกัน นั่นคือ ขอบงช้ีถึงสุขภาพดี คุณสมบัตินี้มักเปนของหนุมสาวโดยธรรมชาติ
3. เปนเวลา 3 วัน ท่ีหนวยกูภัยคนหาผูประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก
4. ปจจุบันโทรศัพทไดวิวัฒนาการใหมีความสามารถในการใชท่ีทันสมัย
5. รัฐบาลพยายามประชาสัมพันธใหคนไทยชวยกันประหยัดอยางจริงจัง
6. สภากาชาดพรอมดวยผูนําจากประเทศในเอเชียแถลงวาประเทศในทวีปแอฟริกาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีโรคเอดสระบาด

มากท่ีสุด
7. การรวมมือกันแกปญหาจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของชุมชน
8. ความดอยประสบการณของผูนําชุมชนทําใหการพัฒนาชุมชนเปนไปอยางลาชา
9. ทะเลไทยของเราประสบกับความเสื่อมโทรมลงไปทุกวันอยางรวดเร็วทันตาเห็น
10. ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษประการสําคัญ คือ การเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วของขยะที่ยอยสลาย
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ตัวอยางขอสอบ

32. ขอใดจําเปนตองใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ (มี.ค. 47)
1) ผูหญิงชอบขับรถเกียรอัตโนมัติ เพราะงายดี
2) นักเรียนโรงเรียนนี้เขาคิวรอใชบริการตางๆ เสมอ
3) เขาจับฉลากไดเบอรหนึ่ง จึงตองพูดหนาช้ันเปนคนแรก
4) เขามีความรับผิดชอบ เพ่ือนจึงโหวตใหเขาเปนหัวหนาหอง

33. ขอใดใชสํานวนภาษาตางประเทศ (มี.ค. 47)
1) ในชวงท่ีเขายังเปนวัยรุนเขามีเรื่องทะเลาะวิวาทบอยๆ
2) เรื่องแปลกๆ เหลานี้หาซ้ืออานไดท่ีรานขายหนังสือท่ัวไป
3) มีทางเปนไปไดวาจะมีการปรับหลักสูตรวิชาภาษาไทยในอนาคตอันใกลนี้
4) กองอุตสาหกรรมในครอบครัวจะจัดฝกอบรมการทําผลิตภัณฑจากผักตบชวา

34. ขอใดวางสวนขยายถูกตอง (มี.ค. 47)
1) อาจารยอนุญาตใหนักเรียนทํารายงานทางวิชาการตามโครงรางท่ีเสนอมา
2) พอแมคงตองสนับสนุนเพ่ือใหลูกประสบความสําเร็จอยางถูกทาง
3) การพูดโนมนาว แมไมมีหลักฐานมาประกอบที่มีเหตุผลก็พอจะเช่ือถือได
4) ยุวมัคคุเทศกสามารถอธิบายเรื่องพันธุพืชสมุนไพรอยางนาสนใจตามรายทาง

35. ขอความใดเปนประโยคไมสมบูรณ (มี.ค. 47)
      1) ถนนดินสีแดงคอนขางขรุขระ มีแองน้ําเปนบางตอน สัญจรไปมาลําบาก
      2) หนังสือท่ีจะชวยใหเขาใจจิตวิทยาการเรียนรูของเด็กไดมากกวาท่ีเคยอานมา
      3) รถเข็นท่ีทําดวยไมมีสองลอจอดคอยรับจางขนของอยูตรงปากทางเขาตลาด

4) เขาเอาตะกราหวายที่ซ้ือมาจากงานแสดงสินคาขึ้นวางบนตะแกรงทายรถ
36. ขอใดใชภาษาไดกระชับชัดเจนท่ีสุด (มี.ค. 47)

1) ในการนํามะกรูดมาเพ่ือใชสระผมนั้นจะตองมีกรรมวิธีการนํามาใชท่ีเหมาะสม
2) มีความเช่ือมาแตโบราณนานมาแลววา ตนตะเคียนทองที่มีอายุมากจะมีรุกขเทวาอาศัยอยู
3) หนอไมไผบงเปนหนอไมชนิดหนึ่ง มีรสหวาน หนอไมนี้นําไปปรุงอาหารรับประทานไดหลายอยาง
4) เฟรนใบองุนมีขอบใบหยักถ่ีๆ คลายขอบชายผา เนื้อใบหนาคลายหนัง ใตใบมีเกล็ดและขนปกคลุม
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ภาษากับเหตุผล

การอนุมาน
นิรนัย
- อางกฎเกณฑ หลักการ เชน ความกตัญูเปนคุณธรรมอันประเสริฐ
- อางสวนรวมไปหาสวนยอย เชน มนุษยตองการปจจัยสี่  ฉันเปนมนุษย ฉันตองการปจจัยสี่
อุปนัย
- อางสถิติ เชน ปนี้มะมวงของฉันขายดีมาก ปหนาตองขายดีอีกแนๆ
- อางจากสวนยอยไปหาสวนรวม

การอนุมาน (ไมมีการอนุมานจากสาเหตุไปหาสาเหตุ)
1. อนุมานจากเหตุไปหาผล

เหตุ 1 → ผล 1 (เหตุ 2) → ผล 2 (เหตุ 3) → ... → ผลสุดทาย
เหตุ 1/เหตุ 2/เหตุ 3/ ... → ผลลัพธสุดทาย

2. การอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ
ผล → เหตุ 1 → เหตุ 2 → ...

3. การอนุมานจากผลลัพธไปหาผลลัพธ
ผล 1 ผล 2

เหตุ
โครงสรางเหตุผล

ขอใดใชวิธีการอนุมานตางกับขออ่ืน
1. กินขาวกับน้ําพริกปลาทูแบบไทยๆ จะไมเปนโรคมากมายอยางแนนอน
2. คนท่ีเปนโรคอวน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจน้ันเปนเพราะไมไดออกกําลังกาย
3. คนเราจะไดรับวิตามินและเกลือแรอยางครบถวนจากอาหารทั่วไปหากรูจักเลือกกิน
4. สมจิตขาดสอบ 1 วิชา เขาก็ยังสอบเขาได เนื่องจากเขาเกงมาก
5. สมหวังไมเคยอานหนังสือมาท้ังป ก็ไมแปลกเลยที่ผลการสอบของเขาไมสมหวัง
6. ปจจุบันผูผลิตชาวตางประเทศนิยมลงทุนผลิตสินคาในประเทศของเรา เพราะสินคาออกจากประเทศของเขา

มีราคาแพงและขายไดยาก เนื่องจากคาเงินตราของประเทศของเขาสูงขึ้นมาก
7. คนท่ีมีอํานาจนั้น สรางท้ังมิตรและศัตรู หากเสียอํานาจเมื่อไรจะโดนแกแคนทันที ดังน้ันจึงตองพยายามดํารง

อํานาจไวตลอดไป เหมือนกับเหตุการณปจจุบันท่ีนักการเมืองฝายท่ีเสียอํานาจกําลังโดนอํานาจเลนงานแบบ
ตามลางตามเช็ด

8. วิทยาไดคะแนนสูงถึง 3.8 เนื่องจากเขาเปนคนตั้งใจเรียนมาตลอด เขาจึงนาจะไดรับเกียรตินิยมอันดับ 1
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ขอใดใชโครงสรางของการแสดงเหตุผลตางจากขออ่ืน
1. ตนไมบริเวณนี้เขียวขจีเพราะดินอุดมสมบูรณ
2. อากาศรอนอบอาวมาก แสดงวาฝนอาจจะตกในไมชาน้ี
3. อุบัติเหตุยอมลดลง หากผูขับขี่ยวดยานพาหนะไมขับเร็ว
4. พวกเราชอบไปเที่ยวสุโขทัยและอยุธยา เนื่องจากมีโบราณสถานที่สําคัญหลายแหง
5. ผูคนจํานวนไมนอยชอบของแถมหรอืของราคาพเิศษ เขาพากันซ้ือสนิคาใหไดยอดตามกาํหนด เพ่ือจะไดแลกซ้ือ

สินคาพิเศษราคาถูก
6. วิธีชวยคนไขใหปลอดภัยท่ีสุด คือ ตองใหความรูคูการรักษา การรักษาและการใหความรูดวยจะทําใหคนไข

สามารถชวยตัวเองไดหากเกิดปญหาขึ้น
7. มีดาวเทียมดวงหนึ่งกําลังพุงตรงมายังพ้ืนโลก ศูนยภาคพ้ืนดินไดออกอากาศเตือนบรรดาเรือเดินสมุทรและ

เครื่องบินไมใหเขาใกลบริเวณนั้น
8. ความพายแพในสงครามโลกครั้งท่ีสอง มิไดทําใหชาวญ่ีปุนทอถอย กลับมีมานะท่ีจะฟนฟูประเทศ ทุกวันนี้

ญ่ีปุนกลายเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
9. ในธรรมชาตินั้น น้ําจะเกิดขึ้นไดเพราะมีความชุมช้ืนของปาไมแหงเทือกขุนเขาท่ีใหกําเนิดตนน้ําลําธาร ปาไม

สามารถสรางความสัมพันธอันซับซอนตั้งแตไมเล็กจนถึงไมใหญไดก็ดวยมีพ้ืนดินสรางธาตุอาหารไวใหท้ังปาไม 
ดิน และน้ํา จึงมีความผูกพันท่ีตางใหแกกันและกัน และตางไมอาจอยูไดโดยลําพัง

ตัวอยางขอสอบ

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 37-38 (มี.ค. 47)
       “(1) เปาหมายของโครงการบานมั่นคง คือ การแกปญหาชุมชนแออัดอยางย่ังยืน/ (2) โดยมุงเนนใหชุมชน
เปนแกนหลักในการแกปญหากันเอง/ (3) การแกปญหาไมใชแคการสรางบานใหเทาน้ัน แตเปนการพัฒนาที่อยู
อาศัยแนวใหมท่ีชุมชนเปนผูกําหนดและรับผลแหงการพัฒนาอยางครบวงจร เชน สรางบานตามแบบที่ชุมชน
กําหนดเอง  มีระบบกองทุนภายในกลุมออมทรัพย/ (4) โครงการแลวเสร็จเมื่อใด ชุมชนก็จะมีแตความสะดวก
ปลอดภัย  และสิ่งแวดลอมท่ีดี”
37. ผูกลาวขอความใชกลวิธีใดเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

1) แสดงใหประจักษถึงขอเท็จจริง 2) แสดงใหประจักษถึงความนาเช่ือถือ
3) แสดงใหประจักษถึงขอดีเพียงดานเดียว 4) แสดงใหประจักษตามกระบวนการเหตุและผล

38. ขอความสวนใดเปนขอสรุป
1) สวนท่ี (1) 2) สวนท่ี (2)
3) สวนท่ี (3) 4) สวนท่ี (4)
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39. ขอใดไมใชขอสรุปท่ีสอดคลองกับขอสนับสนุนตอไปนี้ (มี.ค. 47)
“ประชากรโลกเพิ่มข้ึนพรอมกับการขยายตัวของเมือง”

1) ความตองการอาหารก็จะเพ่ิมขึ้นดวย
2) การคาพืชผลทางการเกษตรก็จะขยายตัวตาม
3) เกษตรกรจะมีอํานาจตอรองทางการคามากขึ้น
4) ความเปลี่ยนแปลงดานอาหารและการเกษตรของโลกจะเกิดขึ้น

40. คําขวัญในขอใดมีการแสดงเหตุผล (มี.ค. 47)
1) เตือนตนใหมีวินัย    เตือนใจใหมีวัฒนธรรม
2) สาธารณสมบัติของชาติ    คือเงินทุกบาทของทาน
3) บานสะอาดเมืองสะอาด    คนในชาติมีความสุข
4) สรางสวรรคในบาน    สรางวิมานในครัวเรือน

ภาษาแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ

การแสดงทรรศนะ
ภาษาแสดงทรรศนะ - ควร พึง นาจะ อาจจะ มีมติวา ฯลฯ
ประเภททรรศนะ
- ทรรศนะเกี่ยวกับขอเท็จจริง (เดา สันนิษฐาน)
- ทรรศนะเกี่ยวกับคุณคา/คานิยม (ประเมิน)
- ทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย (แนะนํา)

{วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา/วินิจฉัย วิจารณ ตีความ}

การโตแยง
- หาประเด็นในการโตแยง
- รูวิธีการโตแยง นิยามของฝายตรงขาม ปริมาณความถูกตองของขอมูล สมมติฐาน วิธีการอนุมาน

การโนมนาวใจ
- รูวาขอใดเปนสารโนมนาวใจ
- รูกลวิธีการโนมนาวใจ
- แสดงใหประจักษถึงความนาเช่ือถือของบุคคลผูโนมนาวใจ
- แสดงใหประจักษตามกระบวนการของเหตุผล
- แสดงใหประจักษถึงความรูสึกหรืออารมณรวมกัน
- แสดงใหเห็นท้ังดานดีและดานเสีย
- สรางความหรรษาแกผูรับสาร
- เราใหเกิดอารมณอยางแรงกลา
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ขอใดใชภาษาเพื่อแสดงทรรศนะ
1. รัฐบาลแถลงวา ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปจจุบันเริ่มดีขึ้นเปนลําดับ
2. คุณภาพชีวิตท่ีดียอมเกิดขึ้นไดหากประชาชนรวมใจกันพัฒนาสิ่งแวดลอม
3. ราคาผลผลิตตกต่ําและน้ํามันขึ้นราคาเปนผลกระทบมาจากปจจัยภายนอก
4. เราเรียนรูจากอดีตวาการกินดีอยูดีของประชาชนขึ้นอยูกับเสถียรภาพของรัฐบาล
5. เดือนฉายจําเปนตองกินยาใหครบตามที่แพทยสั่ง
6. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ชวยใหรางกายแข็งแรง
7. การโตแยงไมใชการลบหลูหากกระทําดวยเหตุและผลอันสมควร
8. มีขอกลาวหาวา เจาหนาท่ีเคยชินกับการกระทําเกินกวาเหตุเสมอ

ขอความตอไปนี้แสดงทรรศนะประเภทใด
1. การสูบบหุรีเ่ปนเรือ่งธรรมดา เราเหน็กนัจนชินตา แมแตสงัคมผูหญิงเองกไ็มใชเรือ่งแปลก ปจจุบันผูหญิงไทย

หันมาสูบบุหรี่กันมากขึ้น ผูหญิงบางคนเห็นวาการสูบบุหรี่เปนผูนําสมัย นําแฟช่ัน หญิงท่ีสูบบุหรี่ก็ควรระวัง
ไวบาง เพราะการสูบบุหรี่มากอาจมีผลทําใหเปนมะเร็งปอดและไมสามารถมีลูกได

2. เศรษฐกจิปจจุบันแมไมพึงปรารถนา แตก็ดเูหมอืนเปนสิง่เดยีวในเวลานีท่ี้มพีลงัพอท่ีจะปลกุคนไทยใหมาอยูกับ
ความเปนจรงิ หรอืฉดุคนไทยไมใหหลงระเรงิไปกบัมายาภาพเกนิไปกวาน้ี หลายปท่ีผานมาคนไทยหนามดืตามัว
อยางนาตกใจ พฤติกรรมการหาเงินและการใชเงินของคนทุกวงการอยูในสภาพคลั่งไคลไรสติ

3. การมีลมหายใจไมใชชีวิต การใชความคิดเพ่ือประกอบคุณความดีฝากไวในโลกตางหาก คือ คนมีชีวิต
4. การท่ีแมปูจะสัง่สอนลกูปูใหเดนิตรงๆ นัน้ยากทีจ่ะสาํเรจ็ เพราะแบบอยางการเดนิของแมปูนัน้ มนักค็ดไปคดมา

อยูแลว

ตัวอยางขอสอบ

41. ขอใดเปนการแสดงทรรศนะ (มี.ค. 47)
1) ครูประพฤติตนเปนตัวอยางในการปลูกฝงคุณธรรมหรือสรางนิสัยดีๆ ใหแกศิษย
2) แนะนําลูกศิษยดวยจิตเมตตา ไมตองกลัววาเขาจะเกลียดเรา เขาจะเขาใจเองวาเราหวังดี
3) ใจของคนเราโดยธรรมชาติไมอยูนิ่ง นักเรียนหลายคนมักบนวาไมมีสมาธิตอนอานหนังสือ
4) คณะครูไดมีการประชุมหารือกันเพ่ือวางนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน

42. ขอใดไมใชการแสดงทรรศนะ (มี.ค. 47)
1) ผูใหญในบานควรใหความรักแกเด็ก และควรดูแลเอาใจใสใหคําปรึกษาไดทุกกรณี
2) อยาลืมวาลูกตองไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ และความคิดไปพรอมๆ กัน
3) พอแมยุคใหมสวนใหญสนับสนุนใหลูกเขารวมกิจกรรมพิเศษเพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ
4) ถาครอบครัวอบอุน ผูใหญคอยเปนเพ่ือนสนับสนุนเด็กใหถูกทาง ปญหาจากเด็กก็คงจะไมเกิดขึ้นมากนัก
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ขอใดเปนประเด็นการโตแยง
1. รัฐบาลมีนโยบายถาวรที่จะแกวิกฤตการณขาดแคลนน้ําบางไหม
2. รัฐบาลและประชาชนควรรวมกันบริหารการใชน้ําอยางไร
3. ปญหาการขาดแคลนน้ําเกิดจากการนําไปใชผลิตไฟฟามากเกินไปใชหรือไม
4. ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหความตองการใชกระแสไฟฟาลดลงเพียงใด
5. ปญหาจากการตัดตอพันธุกรรมพืชเปนเรื่องท่ีแกไขไดเสมอ
6. การปรับปรุงพันธุพืชเปนวิทยาการที่นาพอใจและมีประโยชนมาก
7. การปรับปรุงพันธุพืชแสดงความกาวหนาของวิทยาการสมัยใหมในตะวันตก
8. เทคโนโลยีการตัดตอพันธุกรรมพืชเปนสิ่งท่ีตองตามใหทันและรูเทาทัน

ตัวอยางขอสอบ

43. ขอใดไมมีเนื้อความแสดงการโตแยง (มี.ค. 47)
1) เรามักพูดกันวาผูดีมีเงิน บางทีผูดีจริงๆ ก็ไมไดมีเงิน และคนที่มีเงินแตไมใชผูดีก็มีมาก
2) ฤดรูอนกาํลงัจะจากไป และฤดใูบไมรวงกําลงัเขามาแทนที ่ใบไมท่ีเขยีวสดกเ็ปลีย่นเปนสเีหลอืงและสนี้าํตาล
3) บางคนคดิวาเสือ้ผาเครือ่งแตงกายสาํคัญกวาตวัตน เพราะคนทุกวนันีม้องกนัท่ีรปูลกัษณภายนอกมากกวา

ตัวตนที่แทจริง
4) คําอวยพรท่ีมีคุณคาตอผูรับมิใชถอยคําท่ีเรียบเรียงอยางเพราะพริ้งหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังปวงท่ีอางถึงน้ําใจ

และความจริงใจดูจะมีประโยชนกวา
44. ขอใดไมมีเนื้อความแสดงการโตแยง (มี.ค. 47)

1) เรื่องราวของคนที่อุทิศตนทํางานแลวตองจบชีวิตลงเพราะขัดผลประโยชนผูมีอิทธิพลไมไดมีแตในนิยาย             
เทานั้น

2) ถามองในดานความเรยีบรอย ผูหญิงสวมกางเกงขายาวนาจะเรยีบรอยกวากระโปรงเพราะมเีสือ้ผาปกปด
เนื้อตัวมิดชิด

3) สีของอาหารมีสวนยั่วใจใหอยากกิน สีแดงทําใหหิวงาย สีสมทําใหอยากลิ้มรส และสีเหลืองสดทําใหรูสึก
วานาอรอย

4) ธรรมชาติของคนก็เหมือนน้ํา มักไหลลงสูท่ีต่ํา การจะพาจิตใจใหทวนกระแสตามธรรมชาติไดตองอาศัย
ความรูและความมีระเบียบวินัยสูง
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ขอความใดไมเปนสารโนมนาวใจ
1. ครอบครัวท่ีเปนสุขและอบอุนยอมเปนฐานท่ีมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. ขาวกลองอุดมดวยวิตามิน กินทุกวันปองกันโรคภัยได
3. การขับรถอยางมีเทคนิคและการบํารุงรักษารถอยางถูกตองจะชวยประหยัดน้ํามันไดอยางดี
4. ถึงน้ําประปาจะขึ้นราคา แตถาเราใชน้ําอยางประหยัด เราก็ไมตองจายเงินเพ่ิม
5. อากาศชวงน้ีรอนอบอาวผิดปกติ การด่ืมนํ้าสมุนไพรจะชวยใหทานคลายรอนไดมากท้ังยังดีตอสุขภาพดวย
6. ปาไมหมดไปเพราะเกิดจากการตัดไมทําลายปาของพวกทาน ทานทราบหรือไม บัดนี้ปาไมบางแหง ไมเหลือ

แมแตรากไมไวซับน้ํา
7. ถึงเวลาแลวท่ีทานตองใชทรัพยากรธรรมชาติไปพัฒนาอุตสาหกรรมเทาท่ีจําเปน มิฉะนั้นทานตองสูญเสีย

ธรรมชาติในเร็ววันนี้
8. สารเคมีท่ีตกคางในพืชผักมีอันตรายมาก ถาเขาสูรางกายบอยๆ จะทําใหเกิดโรคตางๆ และตายในที่สุด ทาน

จึงตองระวังใหมาก
9. ความผองใสของใจมิไดเกิดแตอะไรอื่น หากเกิดแตการไมคิดปรุงแตงใหความโลภเกิด ความโกรธเกิด ความ

หลงเกิด จงมีสติ อยาประมาท

ตัวอยางขอสอบ

45. ขอใดไมเหมาะสมท่ีจะเปนคําขวัญ (มี.ค. 47)
1) ครอบครัวเขมแข็ง    ประเทศชาติเขมแข็ง
2) อาหารไทยมีช่ือ    เลื่องลือไปตางแดน
3) สุขภาพดีไมมีขาย    ถาอยากไดตองทําเอง
4) ปฏิบัติตามกฎ    ลดปญหาจราจร



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ___________________________________ภาษาไทย (55)
2008

การประชุม

ลักษณะการประชุม
- สามัญ วิสามัญ ลับ ช้ีแจง ปรึกษา

ศัพทการประชุม
- มติ ไมครบองคประชุม ท่ีประชุม ฝายสนับสนุน ฝายคาน

วาระการประชุม
เรื่องแจงเพ่ือทราบ
วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุม
วาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง
วาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา
วาระท่ี 4  เรื่องอื่นๆ

ตัวอยางขอสอบ

46. ขอใดเปนการพูดท่ีไมสมควรท่ีสุดในการประชุมวิชาการ (มี.ค. 47)
1) นี่เปนครั้งแรกท่ีผมพูดแลวไมมีใครซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
2) ขอโทษดวยท่ีพูดเกินเวลาไปหนอย เพราะเราเริ่มชากวากําหนด
3) เนื่องจากมีเวลาจํากัดในการเตรียมตัว อาจทําใหพูดไดไมดีนัก
4) ขอโทษผูฟงดวยหากการพูดตอไปนี้อาจไมใชเรื่องใหม

47. ขอใดแสดงเดนชัดท่ีสุดวาผูพูดไมพอใจ (มี.ค. 47)
1) เราทําอะไรให ก็ไมเคยถูกใจสักที 2) ใชเวลาทํางานนี้นานไปหนอยนะ
3) จะทําอะไร ก็รีบไปทําเสียใหเสร็จ 4) ใหรอตั้งครึ่งคอนวัน แลวมาบอกใหกลับไปกอน

48. ขอใดเปนคําพูดท่ีประธานในที่ประชุมไมควรกลาว (มี.ค. 47)
1) ขอเสนอของคุณก็มีเหตุผลนาสนใจอยู
2) เรื่องนี้สําคัญ ควรพิจารณากันใหรอบคอบ
3) กรรมการตองตระหนักในบทบาทของตนเองใหมากขึ้น
4) เรื่องท่ีจะดําเนินการไดอภิปรายกันมาจนไดขอยุติแลว
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49. ขอใดเปนคําพูดท่ีเหมาะสมท่ีสุด (มี.ค. 47)
1)  ทานท่ียังไมไดตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามดวยคะ ทานท่ีตอบแลว แตยังไมไดสง

กรุณาสงคืนท่ีโตะดานซายมือ ขอบคุณคะ
2) ดิฉันขอกราบขอบพระคุณ ขอบพระคุณ และขอบคุณทุกๆ ทาน และขอขอบใจทุกคนท่ีมีสวนชวยให

การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสําเร็จ
3) ในฐานะผูดําเนินรายการ ผมจะใหเวลาวิทยากรแตละคนพูด 2 รอบ รอบแรก 20 นาที รอบที่สอง 10

นาที ถาเกินเวลาผมขอตัดทันที การอภิปรายจะไดเสร็จสิ้นตามเวลาที่กําหนด
4) เอกสารหมายเลข 8 เปนเอกสารท่ีอาจารยสุดาจัดทํามาเอง และมีจํานวนจํากัด ชวยสงตอๆ ไปดวย  ถา

หมดแลวก็หมดเลย ไมตองมาขอท่ีผูจัดนะครับ
50. ขอใดแสดงน้ําเสียงช่ืนชมไดชัดเจนท่ีสุด (มี.ค. 47)

1) เขาทําไดดี  ทุกคนท่ีมาก็พอใจ
2) ทุกคนประทับใจที่เขาไดสูจนสุดความสามารถ
3) เราไดสงจดหมายแสดงความยินดีไปใหเขาแลว
4) รางวัลท่ีเขาไดรับเปนกําลังใจใหเขาพยายามตอไป

การอานตีความรอยแกว

1. ขอใดตีความคําพูดตอไปนี้ไมถูกตอง
ผูพูด “ผมเคยมีแฟนเปนคนทรงเจา เจาทรงทีไรมาตามผมไปกินเหลาทุกที คุยกันสนุกมาก ระยะหลังมา

นี้ผมสมาทานศีล เลิกกินเหลาแลว เจาก็ชักอายๆ และเหินหางไป”
1) ผูพูดสนิทสนมกับคนทรงเจา
2) ผูพูดกับคนทรงเจาไมไดพบปะกันบอยๆ อีกแลว
3) ผูพูดเช่ือวาการทรงเจาเปนเรื่องท่ีผิดรายแรง
4) ผูพูดกับคนทรงเจาเคยมีแนวประพฤติปฏิบัติเหมือนกัน

2. ขอความตอไปนี้ไมใชวิธีเขียนแบบใด
“บางคนเขาใจวา ผลไมบางชนิด เชน ลําไย ลิ้นจ่ี ถากินมากๆ จะทําใหเกิดอาการเจ็บคอ แตความจริง

การเจ็บคอเกิดจากเช้ือโรคหลายๆ ชนิดท่ีติดอยูตามเปลือก เมื่อใชปากกัด เช้ือโรคเหลาน้ันอาจเขาสูปาก
หากกินผลไมแลวไมดื่มน้ําตาม ความหวานของผลไมซ่ึงเคลือบที่ผนังคอจะทําใหเช้ือโรคเจริญมากขึ้นจนเกิด
อาการเจ็บคอได”
1) โตแยง 2) เสนอแนะ
3) แสดงขอสรุป 4) แสดงความคิดเห็น
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3. ขอความตอไปนี้ไมใชกลวิธีการเขียนตามขอใด
“คนไทยทุกคนควรจะภูมิใจท่ีพอเกิดมาก็ไดเปนเจาของทรัพยอันมหัศจรรย ก็ทรัพยอะไรเลาจะล้ําคา    

นาหวงแหนไปกวาความสวยสดตระการตาของธรรมชาตท่ีิอดุมสมบูรณ ท้ังภูเขาขจี น้าํตกใส สายธารใหญ
นอยและทะเลสีมรกต รวมท้ังศิลปวัฒนธรรมที่ประณีตละเอียดออน... ขอเชิญชวนคนไทยเที่ยวเมืองไทย”
1) การพรรณนา 2) การยกตัวอยาง
3) การใชความเปรียบ 4) การอธิบายตามลําดับ

4. ขอความตอไปนี้แสดงแนวคิดใดเดนชัดท่ีสุด
“ในธรรมชาตินั้น น้ําจะเกิดขึ้นไดเพราะมีความชุมช้ืนของปาไมแหงขุนเขาท่ีใหกําเนิดตนน้ําลําธาร ปาไม

สามารถสรางความสมัพันธอนัซับซอนตัง้แตไมเลก็จนถงึไมใหญไดก็ดวยมพ้ืีนดนิสรางธาตอุาหารไวให ท้ังปาไม
ดิน และน้ํา จึงมีความผูกพันท่ีตางใหแกกันและกัน และตางไมอาจอยูไดโดยลําพัง”
1) ความสําคัญของปา 2) กําเนิดของตนน้ําลําธาร
3) ระบบนิเวศของธรรมชาติ 4) ความซับซอนของธรรมชาติ

5. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความตอไปนี้
“อลัชชีเหลานี้มีชีวิตเหมือนปูเสฉวน คือ อาศัยเครื่องนุงหมของคนอื่นมาบังหนาเพ่ือสรางสถานภาพใหม

และความชอบธรรมใหตนเอง หลอกบริโภคลาภสักการะจากศรัทธาปสาทะของอุบาสกอุบาสิกา”
1) คนท่ีหลอกลวงผูอื่นดวยสิ่งปกปดรางกายภายนอก
2) คนท่ีหลอกหากินโดยอาศัยความเลื่อมใสของผูอื่น
3) คนท่ีทําตัวเหมือนราชสีหท่ีหมคลุมดวยหนังแกะ
4) คนท่ีทําตัวใหนานับถือโดยอาศัยเสื้อผาของผูอื่น

6. ขอใดเปนความคิดของผูเขียนขอความตอไปนี้
“การศึกษาท่ีดคีวรเปนการศกึษาท่ีกระตุนใหผูเรยีนชางสงัเกต รูจักคิด รูจักตัง้คําถาม และรูจักใชเหตผุล

ไมใชสักแตเปนฝายรับอยางเดียว”
1) ผูสอนตองสอนใหผูเรียนมีความรู คิดเปน ถามเปน และมีเหตุผล
2) ผูเรียนตองรูจักสังเกต คิด ถาม และใชเหตุผลตามท่ีครูสอน
3) ผูสอนมีหนาท่ีสอนใหผูเรียนคิด ไมใชสอนแตเนื้อหาวิชาเทาน้ัน
4) ผูเรียนควรเรียนรูดวยตนเองนอกเหนือจากท่ีครูสอน

7. ขอใดไมใชทรรศนะของผูเขียน
“ความสมบูรณของชีวิตมาจากความเขาใจชีวิตเปนพ้ืนฐาน คือ เขาใจธรรมชาติ เขาใจความเปนมนุษย

และความสัมพันธท่ีเก้ือกูลกันระหวางมนุษยกับมนุษยและมนุษยกับธรรมชาติ มีความรักความเมตตาตอ
เพ่ือนมนุษยและตอธรรมชาติอยางจริงจัง”
1) ความสมบูรณของชีวิต คือ การไดอยูกับมนุษยและธรรมชาติ
2) ชีวิตท่ีสมบูรณ คือ การรักและเขาใจธรรมชาติและมนุษย
3) มนุษยและธรรมชาติตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
4) หากเขาใจมนุษยและธรรมชาติแลวเราจักเปนสุข
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8. ขอใดเปนความคิดของผูเขียนขอความตอไปนี้
“เอดสไมใชปญหาสุขภาพอยางเดียว แตเปนปญหาสังคม เพราะฉะนั้นถาชุมชนเขมแข็ง เราจะแกปญหา
เอดสได”
1) หากไมมีปญหาสังคม ก็ไมมีปญหาเรื่องเอดส
2) สังคมและชุมชนจะเขมแข็ง ถาแกปญหาเอดสได
3) เอดสปองกันไดหากสมาชิกของสังคมรวมมือรวมใจกัน
4) เอดสเปนปญหาสุขภาพท่ีตองอาศัยสมาชิกของสังคมชวยกันแกไข

ตัวอยางขอสอบ

51. ขอใดเปนสารของขอความตอไปนี้ (มี.ค. 47)
       “ความโลภเปนภาวะของความไมรูจักพอ มคีวามตองการและความอยากได จึงตองคอยเสาะหาสิง่ท่ีตองการ

เพ่ือใหเกิดความพออกพอใจ หากไมรูจักถายถอน ความอยากก็จะมีอยูเรื่อยไป”
1) ความโลภและความไมรูจักพอเปนสิ่งเดียวกัน  2) ความโลภเปนสิ่งท่ีตองกําจัดใหหมดสิ้นไป
3) ความโลภทําใหเกิดการแสวงหาสิ่งท่ีตองการ 4) ความโลภทําใหเกิดความอยากไดไมสิ้นสุด

52. ขอใดเปนทรรศนะของผูกลาวขอความตอไปนี้ (มี.ค. 47)
“การพัฒนาครูไมใชแตการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูและทักษะเทาน้ัน สมัยนี้ครูมีความรูและทักษะสูง แต

ไมยอมนาํออกมาใช สาเหตเุพราะใจของครไูมอยูกับงานไมอยูกับโรงเรยีนดวยเหตผุลตางๆ เชน ผูบังคับบัญชา
ไมยุติธรรม ครูอยากมีสวัสดิการดีขึ้น ถาแกปญหาเหลาน้ีใหครูได ครูก็อาจนําเอาความรูและทักษะที่มีอยู
ออกมาใชอยางเต็มท่ีและดวยความเต็มใจ”

       1)  ครูจะทํางานไดเต็มศักยภาพถาแกปญหาใหครูได
       2)  ควรพัฒนาครูใหรูจักรักงาน  รักโรงเรียนมากกวาเดิม
       3)  ควรอบรมความรูแกครูพรอมท้ังชวยแกปญหาอื่นๆ ดวย
       4)  ครูไมอยากทํางานเพราะมีปญหาเรื่องขาดความรูความสามารถ
53. ขอใดเปนเจตนาของผูเขียนขอความ (มี.ค. 47)

“เพราะการไมอดทนตอความทุกขแมเพียงเล็กนอย มนุษยจึงตกเปนทาสของอารมณช่ัวแลน และเพราะ
อารมณชนิดนี้ทําใหเขาประกอบกรรมชั่ว เมื่อไดประกอบกรรมชั่วลงไปแลว เขาจะตองชดใชหนี้กรรมท่ีเขา
ทําไวใหเหมาะสมกับสัดสวนแหงกรรมน้ันอยางไมมีทางหลีกเลี่ยงได”
1)  เตือนใหรูจักระงับอารมณ 2) โนมนาวใจใหยอมรับความทุกข
3) ช้ีแจงใหตระหนักถึงผลแหงกรรม 4) ปรามมิใหกระทําความช่ัว
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54. ขอใดเปนใจความสําคัญของขอความตอไปนี้ (มี.ค. 47)
“ถาคุณตองการลดน้ําหนักครึ่งกิโลกรัมตอสัปดาห คุณจะตองลดอาหารใหได 500 แคลอรีตอวัน โดยลด

ปรมิาณอาหารมือ้หนกัลงและเปลีย่นจากของหวานมาเปนผลไม หากตองการเผาผลาญแคลอรโีดยการออกกําลัง
คุณจะตองวิง่ใหไดวนัละหนึง่ช่ัวโมง แตถาคุณกงัวลเรือ่งรปูรางมากกวาตวัเลขบนเครือ่งช่ังนํ้าหนกั การออกกําลัง
นาจะเหมาะกวา เพราะนอกจากจะชวยเผาผลาญไขมันแลว ยังเสริมสรางกลามเนื้ออีกดวย ผูท่ีคุมอาหาร
อยางเดียวจะสูญเสียท้ังไขมันและกลามเนื้อ”
1) การออกกําลังกายทําใหน้ําหนักลดและรูปรางดี
2) การออกกําลังกายชวยเผาผลาญไขมัน  ทําใหน้ําหนักลดลง
3) น้ําหนักจะลดลงถาควบคุมแคลอรีและวิ่งออกกําลังกาย
4) การลดนํ้าหนักขึ้นอยูกับปริมาณและชนิดของอาหารท่ีบริโภค

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 55-57 (มี.ค. 47)
“ในป 2008 จะมียานอวกาศชื่อ “จันทรายานปฐม” ไปสํารวจดวงจันทร เห็นช่ือก็รูแลววาเปนยานสัญชาติ

อินเดีย นักการเมืองหลายชาติวิจารณวาอินเดียนาจะนํางบประมาณกอนนี้ไปใชพัฒนาการศึกษาหรือแกไขปญหา
เศรษฐกิจจะดีกวา บางก็วิจารณวาอินเดียจะไปเหยียบดวงจันทรนั้นชาไปหนอย เพราะจีนประกาศแลววาจะสงยาน
ไปดวงจันทรในอีก 3 ปขางหนา แตรัฐบาลอินเดียคงไมคิดเชนนั้น เพราะถึงแมจะเปนชาติท่ี 5 ของโลกรองจาก
อเมริกา รัสเซีย ญ่ีปุน และจีน แตอินเดียก็ไดสัมผัสดวงจันทรกอนอังกฤษ เจาอาณานิคมท่ีเคยปกครองอินเดียมา
หลายรอยปดวยซํ้า  เรื่องของความภูมิใจมันตีราคาออกมาเปนเงินไมได”
55. ขอความขางตนนี้ผูเขียนเสนอเนื้อหาดวยวิธีการตามขอใด

1) วิเคราะห 2) สังเคราะห
3) ประเมินคา 4) อนุมาน

56. ขอความขางตนใชคําเช่ือมแสดงความสัมพันธในลักษณะใดบาง
1)  เหตุผลและเงื่อนไข 2) เหตุผลและความขัดแยง
3) เงื่อนไขและความขัดแยง 4) จุดประสงคและเหตุผล

57. ขอใดอนุมานไดจากขอความขางตน
1) อังกฤษไมสามารถสงยานอวกาศไปสํารวจดวงจันทรได
2) อินเดียมีความรูทางเทคโนโลยีเหนือกวาอังกฤษ
3) การท่ีอินเดียจะสงยานอวกาศไปสํารวจดวงจันทรมีความเปนไปไดนอย
4) การศึกษาและเศรษฐกิจของอินเดียยังไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร
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อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ  58-59 (มี.ค. 47)
“ถาคิดในดานดี การท่ีหนังตางประเทศเขามาถายทําในประเทศไทย ประเทศไทยก็ไดประโยชนเหมือนกัน

ท่ีเห็นไดชัดก็คือเงินเปนแสนถึงลานบาทสําหรับหนังสารคดี เปนสิบลานถึงรอยลานบาทสําหรับหนังโรง เงินจํานวน
ดงักลาวนีคื้อคาใชจายท่ีคณะถายทําภาพยนตรแตละคณะใชจายในประเทศไทย ไมวาจะเปนคาจางบรษิทัประสานงาน
คาอาหาร คาท่ีพัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ประมาณกันวาในปหนึ่งๆ ประเทศไทยไดเงินจากคณะถายทํา
ภาพยนตรตางประเทศเหลานี้มาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไมนอยกวา 200 ลานบาท นับเปนตัวเลขท่ีนาสนใจ
ทีเดียว นาสนใจจนทําใหรัฐบาลลืมดานท่ีจะเสียประโยชนไปไดในทันที”
58. ขอความขางตนนี้ผูเขียนไมไดใชวิธีการนําเสนอตามขอใด

1) การใหขอเท็จจริง 2) การโตแยง 3) การโนมนาวใจ 4) การใหรายละเอียด
59. ผูเขียนเห็นวาการกระทําของรัฐบาลใกลเคียงกับสํานวนใดมากที่สุด

1) น้ําขึ้นใหรีบตัก 2) เห็นเงินตาโต 3) สิบเบี้ยใกลมือ 4) ดีดลูกคิดรางแกว

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ  60-61 (มี.ค. 47)
“เมื่อตนไมถูกหักก่ิง มันไมเคยเสียเวลาใหเกิดความเจ็บปวด ทอแท หากแตพยายามยืดก่ิงแทงหนอขึ้นมาใหม

แลวปลอยกิ่งแหงหักน้ันใหตกลงดินกลายเปนปุยโอชะใหแกรากเพ่ือเปนอาหารหลอเลี้ยงลําตนตอไป”
60. ขอใดเปนแนวคิดสําคัญของขอความขางตน

1) อยาสิ้นหวังกับความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น 2) ควรใชวิกฤติใหเปนโอกาสสรางสรรค
3) ควรนําขอผิดพลาดในอดีตมาเปนพลัง 4) อยาปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยไมคิดแกปญหา

61. ขอใดไมใชลักษณะเดนของขอความขางตน
1)  ภาษากระชับ 2) ความเปรียบลึกซ้ึง 3)  ภาษาสื่อภาพชัดเจน 4) คํางายแตมีพลัง

62. ขอใดเปนขอสรุปท่ีเหมาะสมท่ีสุดของขอสนับสนุนตอไปนี้ (มี.ค. 47)
“ไมมีคอมพิวเตอร ผมก็ยังสามารถทํางานไดเหมือนเดิม เพียงแตตนฉบับของผมอาจกะรุงกะริ่งแลว    

เลอะเทอะกวานี้ เพราะตองตัดแปะสลับท่ีกันบางในเวลาอานตรวจทาน แตสมัยกอนเมื่อยังไมมีคอมพิวเตอร
ใชกันแพรหลาย ตนฉบับของใครๆ ก็มักจะเปนอยางนี้ท้ังน้ัน แมแตของเชกสเปยร”
1) ผมไมคิดวาคอมพิวเตอรเปนของจําเปน
2) ผมเช่ือวาตนฉบับของเชกสเปยรก็ไมเรียบรอย
3) ผมไมคิดวาคุณภาพของงานขึ้นอยูกับคอมพิวเตอร
4) ผมเช่ือวาตนฉบับของคนแตกอนจะดีกวานี้ถาใชคอมพิวเตอร
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การอานตีความรอยกรอง

1. ขอใดเปนสาระสําคัญของคําประพันธตอไปนี้
“อันอํานาจใดใดในโลกนี้ ไมเห็นมีเปรียบปานการศึกษา

สรางคนหาคามิไดในโลกา ขึ้นจากผูท่ีหาคาไมมี”
1) อํานาจของคนเกิดจากการศึกษา 2) การศึกษามีคุณคาย่ิงกวาสิ่งใดในโลก
3) คุณคาของการศึกษา คือ การสรางคน 4) อํานาจของการศึกษาเกิดจากคุณคาของคน

2. ขอใดไมใชคุณสมบัติของกวีตามคําประพันธตอไปนี้
“เธอคือกวี เธอตองมีความงามความประสาน

ความประสมกลมกลืนความช่ืนบาน มีวิญญาณหยั่งรูธุรทัศน
เธอตองเขียนชีวิตจากชีวิต นฤมิตถอยคําดวยสัมผัส
สัมผัสใจสูใจใหแจมชัด ไมจํากัดกวีไวแตในคํา”

1) กวีตองช้ีนําแนวทางการดําเนินชีวิต 2) กวีตองสามารถสรางงานอยางสมจริง
3) กวีตองไมติดอยูกับกรอบแหงฉันทลักษณ 4) กวีตองประจักษในความงามอันประณีตลึกซ้ึง

3. ขอใดเปนแนวคิดสําคัญของคําประพันธตอไปนี้
“ก็จริงอยูผูหญิงใชดอกไม และก็ใชผูชายใชผาหิน

ตางก็คือสิ่งท่ีมีชีวิน อยูบนธรณินแผนดินเดียว”
1) ผูหญิงและผูชายตางก็มีชีวิต แตมีธรรมชาติท่ีแตกตางกัน
2) ผูหญิงและผูชายมีความแข็งแกรงเทาเทียมกันในฐานะสิ่งมีชีวิต
3) ผูหญิงและผูชายมีความเทาเทียมกันและตองพ่ึงพาอาศัยกัน
4) ผูหญิงและผูชายตางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเสมอกัน

อานคําประพันธตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 4-5
พมาอนารยะอํามหิตดิบดาน ลางผลาญศิลปะเลิศประเสริฐศรี

“พุกามสวรรค” นั้นรักทะนุถนอมอยางดี เอาอัคคีเผาเมืองเพ่ือนเถื่อนนัก
เสีย “อยุธยา” ฟาโลกโศกเศรา ระยาดาวไรวาวรุงเกียรติศักดิ์
ปรางคเจดียโบสถวิหารสุดแสนรัก จักรกรางอางวางทุกคืนวัน

4. ขอใดไมใชสาระที่ปรากฏอยูในคําประพันธ
1) สาเหตุของสงคราม 2) ลักษณะของสงคราม
3) ความหมายของสงคราม 4) ผลของสงคราม

5. น้ําเสียงของผูประพันธไดแกขอใด
1) ประชด 2) โกรธแคน 3) ดูแคลน 4) เยยหยัน
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6. ขอใดเปนสาระสําคัญของคําประพันธตอไปนี้
“เวรามาทันแลว จึงจําแคลวแกวโกมล

ใหแคนแสนสุดทน ทุกขถึงเจาเศราเสียดาย”
1) ความอาลัยรักท่ีระงับไดดวยกฎแหงกรรมและอุเบกขา
2) ความขัดแยงกับโชคชะตาที่ทําใหทุกขทรมานใจอยางสาหัส
3) ความขัดแยงท่ีตองยอมรับความจริงกับความอัดอั้นและทุกขใจ
4) ความเด็ดเดี่ยวเพราะอาศัยหลักศาสนาชวยหักหามใจใหคลายทุกข

ตัวอยางขอสอบ

63. ผูเขียนขอความตอไปนี้มีจุดประสงคตรงกับขอใด (มี.ค. 47)
            “ผิวาโลกนี้ไมมีปา                     โลกคงดอยราคาหมดราศี

โลกคงรางสัตวนอยใหญคงไมมี ปฐพีแตกระแหงทุกแหงไป
ไมมีน้ําก็หมดหยดชีวิต ไมมีปาน้ําสักนิดจะหาไหน
ผิฝนมาพาใหเกิดอุทกภัย                จะหาใหพอดีไมมีเลย”

      1)  ใหชวยกันปลูกปา 2)  ใหชวยกันอนุรักษปา
      3)  ใหเห็นความสําคัญของธรรมชาติ 4) ใหเห็นการพ่ึงพากันของน้ํากับปา
64. คําประพันธตอไปนี้กลาวถึงเรื่องใด (มี.ค. 47)

“แสยงขนยลเหยียบไม รําแพน
หกหัวหอกตั้งแปลน เสียดขาง
ชางไลมารําแพน ผัดลอ
จีนกลเลนอวดอาง ชักไสกลางสนาม”

1) พฤติกรรมของสัตว 2) การแสดงกายกรรม
3) การซอมรบของทหาร 4) การละเลนในงานพิธี

65. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากคําเจรจาโตตอบตอไปนี้ (มี.ค. 47)
“คําชายหมายขีดน้ํา ลบเลือนกล้ําคํากลับกลาย

รองรอยถอยถมหาย ลิ้นชายลอสอเสมอกัน”
“ตัวพ่ีนี้กลาวสาร เหมือนเหล็กจารลายแผนผา

เสนสายลายเลขา เปนปรากฏสดฤๅหาย”
1) ผูหญิงไมเช่ือผูชาย                               2) ผูหญิงตัดพอตอวาผูชาย
3) ผูชายตอบดวยจดหมาย                           4) ผูชายยืนยันวาพูดจริง

66. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากคําประพันธตอไปนี้ (มี.ค. 47)
                “เรไรระหริ่งรอง จักจ่ันสนั่นกลาง
            วนเวศประหนึ่งนาง ดุริยขับจําเรียงถวาย”

1) กวีคิดถึงนาง 2) ขณะนั้นเปนเวลากลางคืน
3) นางรองเพลงไพเราะมาก 4) กวีเดินทางไปทําสงคราม
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67. ขอใดไมใชความหมายของคําประพันธตอไปนี้ (มี.ค. 47)
“ลับหลังบังเบียดลาง ลบคุณ

ตอพักตรยกยอบุญ              ลึกซ้ึง
คบมิตรจิตปานบุญ              เปนดุจ นี้นา
กลดั่งเสพน้ําผ้ึง                 คลุกเคลายาตาย”

1) ปากปราศรัยน้ําใจเชือดคอ  2) ตอหนามะพลับ ลับหลังตะโก
3) หวานกินตาย 4) เพ่ือนตายหายาก

68. ขอใดแสดงความรูสึกของกวีตางจากขออื่น (มี.ค. 47)
1) กระจาบจับนับหมื่นดูดื่นดาษ    เหมือนตลาดเหลือหูเพราะผูหญิง
2) เห็นขนเมนพ่ียังหมายเสียดายนาง    เจาเคยสางสอยเสนกระเด็นราย
3) จักจ่ันหวั่นแววแจวแจวเสียง    เหมือนสําเนียงวนิดาเจาปราศรัย
4) หอมดอกไมหลายพรรณใหรัญจวน    เหมือนกลิ่นนวลน้ํากุหลาบซึ้งซาบทรวง

69. คําประพันธตอไปนี้มีวัตถุประสงคตามขอใด (มี.ค. 47)
“เรามีมือเทาเทา เทียมเขา สิ้นพอ

กิจซ่ึงไมเกินภูมิ มนุษยแลว
แมบากบ่ันหมั่นเอา ใจใส ฝกแฮ
คงสิทธ์ิสักครั้งแคลว คลาดไฉน”

1) ใหรูจักพ่ึงตนเอง 2) ใหพัฒนาตนเอง
3) ใหพยายามรักษาสิทธิของตน 4) ใหเช่ือมั่นในความสามารถของตน

70. คําประพันธตอไปนี้แสดงวาผูพูดไมมีลักษณะตามขอใด (มี.ค. 47)
“ฝายเราเลาก็สามพารา เปนใหญในชวาแวนแควน

ถึงทัพจรกาลาสํานั้น พ่ีไมพรั่นใหมาสักสิบแสน
จะหักโหมโจมตีใหแตกแตน พักเดียวก็จะแลนเขาปาไป”

1) มุงมั่นจะเผด็จศึกใหไดโดยเร็ว 2) วางแผนการรบอยางรอบคอบ
3) หยิ่งทะนงในความยิ่งใหญของตน 4) เช่ือมั่นในกําลังความสามารถของตน

71. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากคําประพันธตอไปนี้ (มี.ค. 47)
“ถึงปากคลองเขากองฟนไวเปนแถว ตลอดแนวมะพราวรายท้ังซายขวา

พวกชาวบานบางตัดจากบางตากปลา น้ําในนาตากใหแหงเปนแปลงไป”
1) ชาวบานทํานาเกลือ 2) ชาวบานทํานํ้าตาล
3) ขนาดของชุมชน 4) ภูมิประเทศของชุมชน

72. คําประพันธตอไปนี้มีวัตถุประสงคตามขอใดมากที่สุด (มี.ค. 47)
“หากใจเจาบริสุทธ์ิงามผุดผอง ปากเขาที่ปาวรองไมเสียหาย

ดีหรือช่ัวตนรูตนไปจนตาย ใชจะคลายเสื่อมคาราคาคน”
1) สอนใหทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ 2) แนะนําใหทําความดีตอไป
3) เตือนไมใหตอบโตการนินทา 4) ใหกําลังใจใหมั่นคงในการทําความดี
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73. คําประพันธตอไปนี้มีน้ําเสียงตามขอใด (มี.ค. 47)
“หญิงรอยเลหเช่ียวชาญมายา บุราณวามิใหคบประสบสรร

เคยหลงเชื่อรูความตามมาทัน จะจําช้ันเชิงนางไวตางครู”
1) ตําหนิ 2) โกรธเคือง
3) เยาะหยัน 4) ประชดประชัน

จุดมุงหมายและกลวิธีทางวรรณศิลป

จุดมุงหมาย
1. เพ่ือแสดงภาพ (แสง สี เสียง ความเคลื่อนไหว)
2. เพ่ือแสดงอารมณ
3. เพ่ือแสดงความคิด เชิงสังคม คติธรรม ปรัชญา

กลวิธีทางวรรณศิลป
1. การสรรคํา เชน วงของน้ําทําประกายกับสายแดด
2. การเลนคําเลนความ (ความหมายของคําแตละคําจะเปลี่ยน)
3. การซํ้าคํายํ้าความ (ความหมายของคําไมเปลี่ยน เนนย้ําเพ่ือใหกระทบความรูสึกมากขึ้น)
4. การหลากคํา
5. คําอัพภาส (คํากรอน เชน ระริน ยะแยง ระเรื่อย)
6. คําเลียนเสียง (สัทพจน)
7. ประโยคขนานความ (มโีครงสรางจังหวะคาํเทากัน อานแลวจับไดวามเีสยีงเทากัน ชวยสือ่ความหมายวา

เทาๆ กัน)
“บาปเขาก็ไดทํา บุญเขาก็ไดทํา”

8. เลนเสียง เลนจังหวะ
9. เลนเสียงสัมผัส (สัมผัสพยัญชนะ สัมผัสสระ สัมผัสวรรณยุกต)
10. โวหาร ภาพพจน

จินตภาพ
“นาวาแนนเปนขนัด ลวนรูปสัตวแสนยากร

เรือริ้วทิวธงสลอน สาครลั่นครั่นครืนฟอง
เรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยอง

พลพายกรายพายทอง รองโหเหโอเหมา”

“เอามีดคร่ําตําอกเขาต้ําอัก เลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสัน
นางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวัน เลือดก็ดั้นดาดแดงดังแทงควาย”
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ลักษณะเดนทางวรรณศิลป

การหลากคํา การเลนคํา การซ้ําคํา
การใชคําที่มีความหมายตรงขาม การเลนสัมผัสเสียงสระ การเลนสัมผัสเสียงพยัญชนะ
การเลนสัมผัสเสียงวรรณยุกต การใชประโยคขนานความ

1. “พาทีมีสติรั้ง รอคิด
รอบคอบชอบแลผิด กอนพรอง
คําพูดพางลิขิต เขียนราง เรียงแฮ
ฟงเพราะเสนาะตอง โสตท้ังหางภัย”
.............................................................................................................................................................................

2. “จากความวุนวูวามสูความวาง จากความมืดมาสวางอยางเฉิดฉัน
จากความรอนระอุเย็นเปนนิรันดร      ไมรูพลันพลิกเห็นเปนความรู”
.............................................................................................................................................................................

3. แลถนัดในเบื้องหนาโนนก็เขาใหญยอดเยี่ยมโพยมอยางพยับเมฆ มีพรรณเขียวขาว ดําแดงดูดิเรกดั่งราย
รัตนนพมณีแนมนาใครชม ครั้นแสงพระสุริยะสองระดมก็ดูเดนดังดวงดาววาวแวววะวาบๆ ท่ีเวิ้งวุง วิจิตร
จํารัสจํารูญรุงเปนสีรุงพุงพนเพียงคัคนัมพรพ้ืนนภากาศ
.............................................................................................................................................................................

4. “เสียงสรวลระรี่นี้ เสียงแกวพ่ีหรือเสียงใคร
เสียงสรวลเสียงทรามวัย สุดสายใจพ่ีตามมา”
.............................................................................................................................................................................

5. “นางนวลนวลนารัก ไมนวลพักตรเหมือนทรามสงวน
แกวพ่ีนี้สุดนวล ดั่งนางฟาหนาใยยอง”
.............................................................................................................................................................................

6. “เดือนดาวในหาวหวง คือโคมดวงแหงสรวงศิลป
สองฟาลงมาดิน ทุกคํ่าคืนช่ืนแสงพราว”
.............................................................................................................................................................................

7. “บางระมาดมาดหมายสายสวาท วาสมมาดเหมือนใจแลวไมเหมือน
แสนสวาทมาดหมายมาหลายเดือน   มีแตเคลื่อนแคลวคลาดประหลาดใจ”
.............................................................................................................................................................................

8. “โฉมงามทรามสุดสวาทพี่ ดาลฤดีจอจิตพิศวง
ขอแตเพียงไดพิงอิงองค แนบอนงคขวัญฟายาใจ”
.............................................................................................................................................................................
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9. ฝูงทิชากรก็รอนรีบเขารังเรียง ไดยินเสียงผีปาโปงโปงเปงกูกองรองกระหึม ผีผิวพึมฟงขนพอง เสียงชะนี
รองอยูโหวยโวยโวยวิเวกวะหวามอก
.............................................................................................................................................................................

10. แตฝูงนรกบาว มยีมบาลอยูดงัน้ันและเรยีกช่ือวาอสุทุธนรก ผูอนัเปนยมบาล ดงันัน้เมือ่อยูเมอืงคน บาปเขา 
ก็ไดทําบุญเขาก็ไดทํา
.............................................................................................................................................................................

ตัวอยางขอสอบ

74. การเลนเสียงในขอใดตางจากขออื่น (มี.ค. 47)
1) อยูตามลําพังแลวก็จะพากันผาดโผนโจนเลนตามประสาสัตว
2) นุงผายอมฝาดคาดกาสาวพันเปนเกลียวเหนี่ยวเหน็บรั้ง
3) เสียงชะนีรองอยูโหวยโวยโวยวิเวกวะหวามอก
4) ยังมีบุรุษผูหนึ่งนั้นเติบโตดําล่ําสันเห็นพิลึก

75. ขอใดใชกลวิธีเดียวกับคําประพันธตอไปนี้ (มี.ค. 47)
“ท้ังหนาวลมหนาวพรมน้ําคางพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น”

1) เปนพูดช่ือหรือภูตผีปศาจหลอก    ใครชวยบอกภูตผีมานี่ประเดี๋ยว
2) ตระเวนไพรรอนรองตระเวนไพร    เหมือนเวรใดใหนิราศเสนหา
3) เบญจวรรณจับวัลยชาลี    เหมือนวันพ่ีไกลสามสุดามา
4) แมเสียดาหาก็เสียวงศ    อัปยศถึงองคอสัญหยา

76. ขอใดเปนคําถามเชิงวาทศิลป (มี.ค. 47)
1) ขณะเมื่อพระลูกรักจักสละพระหลานเราใหเปนทาสแกพฤฒาจารยผูนี้ พระกมลหฤทัยนี้ผองใสบริสุทธ์ิ

เปรมปรีดิ์หรือมัวหมอง
2) ควรและหรือบพิตรมาปลิดปลดพระโอรสทั้งสองพระองคใหเปนทาสขาดแกอาจารยพนวิสัยจะใหทานนี้             

แลวแล
3) เอ็งประโลมลอดวยลิ้นลมคารมอางเอาเลหไหน  จนพระลูกกูนี้มาหลงใหลใหสองพระหลาน
4) ไฉนเจาจึงไมเหมือนเกาแกลงนั่งเฉยใหเหินหางอยางผูอื่นฉะนี้

77. ขอใดไมปรากฏในคําประพันธตอไปนี้ (มี.ค. 47)
            “เสื้อเกาเกาผาปะปะติดปะตอ เห็นแลวกอสังเวชลวนชวนสลด

งอรางคูคุดรางคอมรางคด กระเถิบกระถดยามลมหวีดกรีดผิวเนื้อ”
1) การใชคําซํ้า 2) การใชคําพองเสียง
3) การเลนสัมผัส 4) การใชภาพพจน



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ___________________________________ภาษาไทย (67)
2008

โวหาร/กลวิธีการเรียบเรียงเนื้อความ
โวหาร บรรยายโวหาร - ไดเรื่องราว ไดเหตุการณ → บรรยาย

พรรณนาโวหาร - ไดภาพ ไดอารมณ → พรรณนา
เทศนาโวหาร - สั่งสอน + สาธกโวหาร (อุปมานิทัศน)

                                    การยกตัวอยางหรือนิทานประกอบการสอน
อุปมาโวหาร - ความเปรียบ
อธิบาย - เพ่ือใหเขาใจ

ขอใดใชกลวิธีการเขียน/วิธีการเขียน/วิธีการเรียบเรียงเนื้อความตางจากขออ่ืน
1. ฉันเห็นดอกปบครั้งใดตองตรงเขาไปเก็บดอกที่รวงหลน ปบสีขาวน้ี เรียกวา ปบฝรั่ง สวนปบอีกชนิดหนึ่ง

ทางเหนือ เรียกวา กาสะลอง
2. ชายทะเลทอดเปนแนวยาวสุดลูกหูลูกตา ทรายสีขาวตัดกับน้ําทะเลสีเขียว
3. นักประดาน้ําตางวายวนไปมาเพื่อช่ืนชมความงามของปะการังและปลา
4. เรือทองเท่ียวขนาดกลางจอดรออยูเหนือน้ํา โคลงไปมาตามแรงกระทบของคลื่น
5. พายุเริ่มพัดกระหน่ํา คลื่นมวนตัวเปนเกลียวถาโถมเขาฝงอยางไมหยุดย้ัง
6. การทํานาเริ่มดวยการดายหญาและไถนาเตรียมดินกอนลงมือหวานเมล็ดพันธุขาว
7. ทิวแถวของสนทะเลโคงขนานไปตามความยาวของหาดทราย ทะเลจีนใตกระเพ่ือมผืนอยูในเวิ้งความมืด
8. หลังจากท่ีผีเสื้อท้ังฝูงบินขึ้นหมุนวนอยูในทองฟาเหนือหมูบานแลว ทองอินทรจึงถลาเขาไปในสวนดอกไม
9. พวกเรามาถึงอัมพวาตอนสาย แวะชมสวนสมโอและชมการเคี่ยวน้ําตาลมะพราว การทํานํ้าตาลมะพราว

นาสนใจมาก เมื่อไดน้ําตาลมาแลวก็เทใสกระทะใบบัว เค่ียวจนงวดเปนสีเหลืองจัดและมีฟองเดือดปุดๆ ใชสุม
น้ําตาลกระแทกอยางรวดเร็วจนน้ําตาลขนแข็งก็จะไดน้ําตาลแท

10. ดวงอาทิตยสีสมกลมโตกําลังโผลเหนือพ้ืนน้ํา ทองฟาเริ่มมีสีชมพูเรื่อตัดกับน้ําทะเลสีครามใส
11. กําแพงน้ําโถมปะทะตนไมริมฝง น้ําพุงสูงซัดตนไมใหญโคนลมช่ัวพริบตา
12. ปาภูหลวงที่รกทึบไปดวยพรรณไมขนาดใหญเปนเครื่องยืนยันวาปาแหงนี้ยังอยูหางไกลจากน้ํามือของ       

ผูทําลาย
13. สารอาหารในขาวกลองจะชวยใหรางกายแขง็แรงและชวยปองกนัโรคอวน ขาวกลองมเีสนใยมากกวาขาวขาว

8 เทา ขาวกลองจะชวยดูดซับไขมันและน้ําตาลในอาหารแลวขับออกมาเปนกากอาหาร ทําใหน้ําตาลซึมเขา
กระแสเลือดนอยลง

14. ลักษณะสําคัญของโรคไมเกรน คือ ปวดศีรษะขางเดียวอยางรุนแรงและปวดเปนจังหวะตุบๆ ตามการเตน
ของหัวใจ

15. ทุกวันเราชําระรางกายเพ่ือจะลางฝุนละอองและของโสโครก ถาเวนการอาบน้ําสักเดือน ตัวเราคงมีกลิ่น
อยางทอขยะขางถนนนั้นทีเดียว แตใจของเราเลา ไดเคยฟอกมันหรือเปลา ในลมอากาศ นอกจากฝุนละออง
และเช้ือโรคอันมองไมเห็น ยังมีอะไรอยูอีกบาง อาสัตย อาธรรม ริษยา พยาบาท อุปกิเลสทั้งสิบหก
จุลนิทรยีอนัปราศจากตวัรายแรงย่ิงกวากาฬโรค บนผิวโลกกาํลงัเตม็ไปดวยเช้ือสกปรกเหลานี ้ ปลวิแทรกซาน
เขาสูจิตมนุษย เราชําระกายแตไมชําระใจ ฉะนั้นบางคนจึงเปนโรคทางใจงอมแงม มนุษย สังคม และโลก
ตองสั่นสะเทือนเรารอนอยูดวยโรคอาธรรม
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ตัวอยางขอสอบ

78. ขอใดใชกลวิธีการเขียนตางจากขออื่น (มี.ค. 47)
1) เรือนโบราณหลังใหญซอนตัวอยูทามกลางแมกไม  นอกชานมีไมดอกหลากสีชูชอลอลมชวนใหเพลิดเพลิน
2) ภายในหองโถงมีสาวๆ นั่งพับเพียบเรียบรอย กมหนากมตาอยูกับงานรอยดอกไม จีบพลู เจียนหมาก

และควานผลไม
3) ถาฉันมีบานของฉันเอง ฉันจะปลูกกุหลาบมอญสีชมพู มีเกาอี้เหล็กดัดลวดลายดอกไมตั้งไวในสวนกุหลาบ
4) สถานที่แหงน้ีเมื่อความเจริญทางวัตถุยังมาไมถึงน้ันดูเหมือนจะใหความสุขมากกวาเปนความสุขสงบตาม           

อุปนิสัยของคนไทยแทๆ ทีเดียว
79. กลวิธีการเขียนตามขอใดไมปรากฏในขอความตอไปนี้ (มี.ค. 47)

“วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเดิมเปนวัดเล็กๆ ท่ีสรางในสมัยอยุธยา ตั้งอยู ณ ริมฝงตะวันออกของ
แมน้ําเจาพระยาซ่ึงเปนเสนเลือดใหญหลอเลี้ยงชนชาติไทยมาชานาน พระมหากษัตริยในสมัยกรุงธนบุรีและ
ตนรัตนโกสินทรไดโปรดใหปฏิสังขรณพระอุโบสถ วิหาร กุฏิ และสรางพระเจดีย พระมณฑป ตลอดจน
ประติมากรรมตางๆ ขึ้นอีกเปนจํานวนมาก วัดนี้นับไดวาเปนศูนยรวมแหงศิลปะและศาสตรหลายแขนง
ท้ังดานสถาปตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ท้ังยังเปนอาศรมทางปญญาท่ีถายทอดวิทยาการ
ดานตํารายาและการแพทยแผนโบราณของไทยดวย”
1) การบรรยาย 2) การอธิบาย 3) การใชตัวอยาง 4) การใชความเปรียบ

โวหาร/ภาพพจน
1. อุปมา (เปรียบเหมือน) - เหมือน ราว เปรียบ ดุจ ดั่ง เฉก ปม เลห พาง เพียง กล ถนัด
2. อปุลกัษณ (เปรยีบเปน) - พระโพธิญาณภายหนาน้ันคอืไซ ลกูเปนแกวตาดวงใจของพอแม คลืน่ภเูขา

ทะเลเพลิง ฝนดาวตก
3. สัญลักษณ (การแทน) - กา หงส กุหลาบ สีดํา พระเกี้ยว โดม

นามนัย - พระบาท ฉัตร เจาเอวบาง
4. อติพจน (กลาวเกินจริง) - คิดถึงเธอทุกลมหายใจ มารอตั้งโกฏิปแลว คอแหงเปนผง
5. บุคลาธิษฐาน/บุคคลวัต (สมมติใหสิ่งตางๆ ทํากิริยาเหมือนมนุษย)

- พระอาทิตยย้ิมแฉง ทะเลไมเคยหลับใหล ตนไมหยอกลอกับสายลม
6. ปฏิพากย

- ปฏิพจน เชน น้ําผ้ึงขม ไฟหนาว คาวนํ้าคาง
- ปฏิทัศน เชน รักยาวใหบ่ันรักสั้นใหตอ เสียงน้ําซ่ึงกระซิบสาดปราศจากเสียง

7. สัทพจน (คําเลียนเสียงธรรมชาติ) เชน เสียงโกงกางกองกึงไมถึงดิน
    “เสียงไหทุกราษฎรไห ทุกเรือน

อกแผนดินดูเหมือน จักขว้ํา
บเห็นตะวันเดือน ดาวมืด  มัวนา
แลแหงใดเห็นน้ํา ยอมน้ําตาคน”
.......................................................................................................................................................................
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“งามโอษฐดังใบไมออน งามกรดังลายเลขา
งามรูปเลอสรรขวัญฟา งามย่ิงบุปผาแบงบาน”
.......................................................................................................................................................................

   “ดูผิวสินวลละอองออน มะลิซอนดูดําไปหมดสิ้น”
.......................................................................................................................................................................

      “ชอฟาชวนฟาชําเลือง โลมโลกยบเปลือง
ฤไทยบําเทองทฤษดี”
.......................................................................................................................................................................

      “กลองทองตีครุมครึ้ม  เดิรเรียง
จาตะเติงเติงเสียง ครุมครื้น
เสียงปรี่เรื่อยเพียง กระเวก
แตรนแตรนแตรฝรั่งขึ้น หวูหวูเสียงสังข”
.......................................................................................................................................................................

“เธอตายเพื่อจะปลุกใหคนตื่น เธอตายเพื่อผูอื่นอีกหมื่นแสน
เธอเปนดินกอนเดียวในดินแดน แตจะหนักและจะแนนเต็มแผนดิน”
.......................................................................................................................................................................

“นานาประเทศลวน นับถือ
คนท่ีรูหนังสือ แตงได
ใครเกลียดอักษรคือ คนปา
ใครเยาะกวีไซร แนแทคนดง”
.......................................................................................................................................................................

“ถึงตองงาวหลาวแหลนสักแสนเลม ใหติดเต็มตัวฉุดพอหลุดถอน
แตตองตาตองใจอาลัยวรณ สุดจะถอนทิ้งขวางเสียกลางคัน”
.......................................................................................................................................................................

          “กานบัวบอกลึกตื้น ชลธาร
มรรยาทสอสันดาน ชาติเช้ือ
โฉดฉลาดเพราะคําขาน ควรทราบ
หยอมหญาเหี่ยวแหงเรื้อ บอกรายแสลงดิน”
.......................................................................................................................................................................

        “ครั้นวางพระโอษฐน้ํา เวียนวน อยูนา
เห็นแกตาแดงกล ชาดยอม
หฤทัยระทดทน ทุกขใหญ หลวงนา
ถนัดดั่งไมรอยออม ทาวทาวทับทรวง”
.......................................................................................................................................................................
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80. ขอใดใชอุปลักษณ (มี.ค. 47)
1) เห็นแจง ณ สี่องค พระอริยสัจอัน

อาจนํามนุษยผัน       ติระขามทะเลวน
2) ยอมชางชอบลักษณตระการ ใชชางสามาญ

คืออัษฎมงคลศรี
3) ถืออาวุธศาสตราเปนทารํา ลวนตางตางวางประจําอยูเรียงราย
4) นองฝนวาไดเอื้อมถึงอากาศ ประหลาดเด็ดสุริยาลงมาลาง

81. คําประพันธตอไปนี้มีภาพพจนตามขอใด (มี.ค. 47)
 “วางรากศิลารัก สลักดวยดวงชีวัน

ขอเพียงเราอยูคูกัน ผูกพันตราบสิ้นดินฟา”
1) อุปลักษณ  อติพจน
2) บุคคลวัต  อติพจน

   3) อุปมา  อุปลักษณ
4) อุปลักษณ  บุคคลวัต

82. ขอใดมีภาพพจนมากชนิดท่ีสุด (มี.ค. 47)
1) มองซิมองทะเล เห็นลมคลื่นเหจูบหิน บางครั้งมันบาบ่ิน กระแทกหินดังครืนๆ
2) ทะเลไมเคยหลับใหล ใครตอบไดไหม ไฉนจึงตื่นและสะอื้นอยูร่ําไป
3) ยามหลับใหลชั่วคืน ก็ถูกคลื่นฝนปลุกฉันรัญจวน ใจฉันจึงเรรวน มิเคยจะหลับไปกับทะเล
4) ทะเลหัวใจของเรามีรักอยูภายใน ดูซิเปนไปได จิตใจเหมือนดังทะเลครวญ

83. ขอใดมีความเปรียบเขาคูกับคําประพันธตอไปนี้ (มี.ค. 47)
            “อาพอผูเดชดุลยรวี วรรณสวางในเวหา”

1) อาแมผูเลิศลักษณะงาม เสงี่ยมเงื่อนสีดาสุดา
2) อาแมคือเทวภคินี    นุชมิ่งอุมาสมร
3) อาแมเสมอศศิประภา    อันเพ็ญผองอัมพรผไท
4) อาแมคืออัปสรสุพรร-   ณ พิลาสลักษมี
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ฉันทลักษณ

1. อินทรวิเชียรฉันท 11 กับกาพยยานี 11
- ฉันไปตลาดมากะจะหาอะไรกินเรียกเธอไมไดยินรึจะไมไปดวยกัน
- ป ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป ขนสงจากแดนไกล ใชน้ําแข็งเปลืองน้ํามัน

2. กาพยฉบัง 16 (6-4-6)
กาพยสุรางคนางค 28 (วรรคละ 4 คํา 7 วรรค)

3. โคลงสี่สุภาพ (เอก 7 โท 4)
- ใชคําตายแทนคําเอก
- สลับรูปเอกโทได 1 แหง คือ คําท่ี 4 และ 5 ของบาทที่ 1
- เอกโทษ โทโทษ

“เสียงลือเสียงเลาอาง อันใด พ่ีเอย
เสียงยอมยอยศใคร ทั่วหลา
สองเขือพ่ีหลับใหล ลืมตื่น ฤๅพ่ี
สองพ่ีคิดเองอา อยาไดถามเผือ”

4. โคลงสองสุภาพ/โคลงสามสุภาพ
5. ฉันท บังคับครุ-ลหุ (เสียงหนัก-เบา)

- ครุ (เสียงหนัก)
พยัญชนะตน + สระเสียงยาว
พยัญชนะตน + สระ + พยัญชนะทาย (อํา(บางตัว) ไอ ใอ เอา)

- ลหุ (เสียงเบา)
พยัญชนะตน + สระเสียงสั้น (อําบางตัวเปนลหุได)

“อาเพศก็เพศนุชอนงค อรองคก็บอบบาง
ควรแตผดุงสิริสะอาง ศุภลักษณประโลมใจ”

“อาอรุณแอรมระรื่นรุจี ประดุจมโนภิรมยระตี ณ แรกรัก
แสงอรุณวิโรจนนภาประจักษ แฉลมเฉลาและโศภินัก นะฉันใด”

6. กลอน (เสียงวรรณยุกตทายวรรค) กลอน 1 บท/กาพยฉบัง 2 บท
ทุกคนเกิดมาเปนคนชั่วดีมีจนเปนผลแหงกรรมทําเอง ถือธรรมเชื่อกรรมยําเยงบาปชั่วกลัวเกรง ทําแต

กรรมดีทวีพร
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ตัวอยางขอสอบ

84. ขอใดมีเสียงทายวรรครองและวรรคสงของกลอนสุภาพถูกตองตามขนบนิยม (มี.ค. 47)
1)  กลิ่นกุหลาบจําปมะลิลา      เหมือนกลิ่นผาสไบบางของนางแกว
2)  ดั่งดวงจันทรวันเพ็ญลอยเดนหลา      เกินจักหานางใดมาเทียมเทียบ
3)  แหวนสวมกอยสลักนามแทนความรัก      จงประจักษใจพ่ีมีเพียงหนึ่ง
4)  มาเถิดรวมเลือดเนื้อเช้ือชาติไทย      เปนพลังย่ิงใหญในแผนดิน

85. คําประพันธตอไปนี้จัดลําดับวรรคไดถูกตองและเหมาะสมที่สุดตามขอใด (มี.ค. 47)
ก.  เขาตะคอกเพราะ “อิฉันมันยากไร”
ข.  ขึ้นอําเภอวิตกอกหวั่นหวั่น
ค.  หญิงชราขาสั่นงันงันงก
ง.  ยกมือไหวปลกงกงกงัน

1)  ก., ง., ข. และ ค.
2) ข., ค., ง. และ ก.
3) ค., ง., ข. และ ก.
4) ค., ข., ง. และ ก.

86. คําประพันธตอไปนี้ไมถูกตองในเรื่องใด (มี.ค. 47)
            “โขดขุนเขาแทรกเงาไมไกลลิบลิบ แดดระยิบระยับเกินจะเดินขาม

อิงธารไหลเคี้ยวคดแตงดงาม โอบไอเย็นจนค่ํายามออนแรง”
1) จํานวนคํา
2) คําสงสัมผัส
3) คํารับสัมผัส
4) เสียงคําทายวรรค
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คานิยม ความเชื่อ วิธีการพรรณนา

ขอใดแสดงคานิยมที่แตกตางจากขออ่ืน
1. รูสิ่งใดไมสูรูวิชา    ไปเบ้ืองหนาเติบใหญจะใหคุณ
2. ลูกผูชายลายมือนั้นคือยศ    เจาจงอตสาหทําสม่ําเสมียน
3. อันสมบัติยศยิ่งศฤงคาร    ใชจะเปนแกนสารอยาสงสัย
4. คําบุราณทานวาเหล็กแข็งกระดาง    เอาเงินงางออนตามความประสงค
5. บริกรรมทําผงลงหลายเลห    เปนเสนหจุณเจิมเฉลิมหนา
6. นั่งบนหอกลางที่ขางใน    พระพิจิตรเรียกใหกินขาวปลา
7. ท้ังสินบนสินบาทอํานาจเถื่อน    กระจายเกลื่อนหวานไปรายทางชั่ว
8. ตนเปนไทไมควรไปคบทาส    คนตางชาติไมสนิทอยาชิดชอบ
9. ดวยเรียมรองมุลิกาเปนขาบาท    จํานิราศรางนุชสุดสงสาร

ตามเสด็จโดยแดนแสนกันดาร    นมัสการรอยบาทพระศาสดา

ขอใดแสดงความเชื่อที่ตางไปจากขออ่ืน
1. โอตัวของเรา ชาติกอนนั้นเลา ฆาเขาเปนผี

จึงผูกเวรา ตามมาชาตินี้ ใหเขาฆาตี ถึงมวยอาสัญ
2. รอนจิตดังพิษเพลิงประดัง นางในคลุมคลั่ง จ้ิงจกพลัดตกลงมา

ท่ีกลางประชุมทาสา ฝายประจิมคลา ตําราวารายเต็มที
3. ชะรอยวาผีปศาจมันแกลงแปลงมาเปนขอทาน ตีประจานใหเจ็บใจจะขาด ขูตอนตวาดกระทําเข็ญ
4. ไดบุญนั้น คือ ความสบาย ความสุข ความสุขเรามีอยูแลวตั้งแตตอนแรกที่บริจาค เพราะรูสึกสบายใจ
5. อังคารเขาเสารทับแทบยับเยิน    ใหเผอิญพรากพลัดพระภัสดา
6. หรือมอดมวยดวยคลื่นไมคืนเปน    จึงเขมนมิไดขาดประหลาดลาง
7. วันเมื่อมเหษีจะมีเหตุ    ใหกระตุกนัยนเนตรท้ังซายขวา
8. สุดแทแตบุญกับกรรม    จะฟงคําโหรานั้นหาไม
9. หากเทพสังหรให    ธิราชรูเปนกล
10. งดอยูอยาเสด็จสักเจ็ดวัน    ถาพนนั้นก็เห็นไมเปนไร
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ขอใดมีวิธีการพรรณนาตางจากขออ่ืน
1. พ้ืนผนังหลังบัวท่ีฐานปทม    เปนครุฑอัดยืนเหยียบภุชงคขยํา
2. หยิกขยุมกุมวาสุกรีกํา    กินนรรํารายเทพประนมกร
3. ใบระกาหนาบันบนชั้นมุข    สุวรรณสุกเลื่อมแสงประภัสสร
4. ดูยอดเยี่ยมเทียมยอดยุคุนธร    กระจังซอนใบแซมระกาบัง
5. เรือครุฑยุดนาคหิ้ว    ลิ่วลอยมาพาผันผยอง

พลพายกรายพายทอง    รองโหเหโอเหมา
6. เรือมาหนามุงน้ํา    แลนเฉื่อยฉ่ําลําระหง

เพียงมาอาชาทรง    องคพระพายผายผันผยอง
7. สุวรรณหงสทรงพูหอย    งามชดชอยลอยหลังสินธุ

เพียงหงสทรงพรหมมินทร ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม
8. พระเสด็จโดยแดนชล    ทรงเรือตนงามเฉิดฉาย

ก่ิงแกวแพรวพรรณราย    พายออนหยับจับงามงอน

ตัวอยางขอสอบ

87. ขอใดสะทอนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยไดชัดเจนท่ีสุด (มี.ค. 47)
1)  ประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่น วาทรงธรรมเหมือนบิดาบังเกิดหัว

ควรเคารพยําเยงและเกรงกลัว ประโยชนตัวนึกนอยหนอยจะดี
2) บาทหลวงวาอยาประมาทชาติกษัตริย เหลือจํากัดกลความตามวิสัย

เมื่อดีเปนเชนมหาชลาลัย โกรธเหมือนไฟฟุนฟอนใหรอนทรวง
3) ไรปนดิลกราชย ละก็ชาติจะภินทพัง

ไหนเลยจะคงตั้ง อิศะรานุภาพครอง
4) แตปูยายายเราทานเลามา เมื่อแรกศรีอยุธยายังเจริญ

กษัตริยสืบสุริวงศดํารงโลก ระงับโศกสุขสุดจะสรรเสริญ
88. ขอใดตรงกับหลักคําสอนในวรรณนากาลามสูตรมากที่สุด (มี.ค. 47)

1) แกสังคมปมใดใชวิชา    และความกลาเริ่มทําจงจําไว
2) พวกจํานองไรนามาเลนหวย    ไมมีรวยดอกนะเจาอยาเฝาหลง
3) โทษการดื่มน้ําเมาเราก็รู    พอ แม ครูกลาวไวในคําสอน
4) ยินดวยหูดูดวยตาอยาเย้ืองยัก แจงประจักษท้ังหลายดวยใจตน
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89. ขอใดไมแสดงความเช่ือ (มี.ค. 47)
1) อธรรมยอมนําสู    นิรยาบาลเปนแมนมั่น
2) ลาภฆาคนโลภให    เสื่อมสิ้นเสียคน
3) กอปรแตกรรมชอบไซร    สบขางทางดี
4) เดชะพระเจาคุม    คชรายควายเสือ

90. ขอใดสะทอนความเช่ือท่ีแตกตางจากขออื่น (มี.ค. 47)
1) จึงตั้งความสัตยอธิษฐาน    กราบกรานอารักษแลวฝากฝง
2) ถารักใครขอใหไดคนนั้นดวย    บุญจงชวยปฏิบัติอยาขัดขวาง
3) ฉันเกิดมาชาตินี้ก็มีกรรม    แสนระยํายุบยับดวยอับจน
4) ถาเราดีมีจิตคิดอุปถัมภ    กุศลล้ําเลิศเทาภูเขาหลวง

91. ขอใดสอนการปฏิบัติตนซ่ึงไมสัมพันธกับผูอื่น (มี.ค. 47)
1) แลวเอื้อนอรรถตรัสความท่ีดีกอน จะถาวรพูนเกิดประเสริฐศรี
2) วาเชาตรูสุริโยอโณทัย    ตื่นนอนใหหามโมโหอยาโกรธา
3) เมื่อสรงน้ําสําเร็จเสร็จธุระ    คํานับพระคงคาเปนอาจิณ
4) อนึ่งพบปะพระสงฆทรงศีลา    ไมวันทาถอยถดทั้งยศทรัพย

92. ขอใดไมแสดงความสัมพันธของบุคคลตามโครงสรางของสังคม (มี.ค. 47)
1) อันสงครามตามบทพระอัยการ ใครผิดผลาญชีวันใหบรรลัย

ใครทําชอบกอบใหเปนใหญย่ิง ถึงชายหญิงก็ไมวาหามิได
2) ตางเขาดวยชวยเจาท้ังสาวแก เสียงเซ็งแซสูกันสนั่นไหว

เจาตอเจาสาวใชตอสาวใช ตางผลักไสสูกันประจัญรับ
3) รักษาพระยศอตสาหรักษาสัตย พูนสวัสดิ์สังวาสตามราชหงส

เห็นหวยหนองคลองนอยอยาลอยลง จะเสียทรงสีทองละอองนวล
4) เสียงหมองหมองรองวาเจาขาเอย อยาดูเย่ียงขาเลยทั้งชายหญิง

ขาพอลูกทุจริตทําผิดจริง กบฏชิงสมบัติกษัตรา
93. ขอใดเปนวิธีหาความรูท่ีตางจากขออื่น (มี.ค. 47)

1) หนึ่งนักปราชญราชครูซ่ึงรูหลัก อยาถือศักดิ์หมั่นศึกษาอัชฌาสัย
อุตสาหถามตามประสงคจํานงใน จึงจักไดรูรอบประกอบการ

2) เธอเขาเฝาเจาก็สั่งนั่งขีดเขียน เฝาพากเพียรตรึกตราอัชฌาสัย
คอยรูกิจผิดชอบรอบคอบไป ดวยมิไดคบเพ่ือนเท่ียวเชือนแช

3) พระกําหนดกฎหมายมีหลายเลม เก็บไวเต็มตูใหญไขออกอาน
กรมศักดิ์หลักไชยพระอัยการ มณเฑียรบาลพระบัญญัติตัดสํานวน

4) อันเรื่องราวกลาวความพลายงามนอย คอยเรียบรอยเรียนรูครูทองประศรี
ท้ังขอมไทยไดสิ้นก็ยินดี เรียนคัมภีรพุทธเพทพระเวทมนตร
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94. ขอใดสอนผูท่ีจะเขารับราชการ (มี.ค. 47)
1)  อันเผาพงศวงศาสุรารักษ สามิภักดิ์พ่ึงปนบดินทรสูรย

ท่ีสิ่งไรไมทราบไดกราบทูล จึงเพ่ิมพูนภาคหนาปรีชาชาญ
2) อันคนดีมีศีลสัตยสันทัดเท่ียง ชวยชุบเลี้ยงชูเชิดใหเฉิดฉาย

เอาไวใชใกลบพิตรไมคิดราย             เขารักตายดวยไดดวยใจตรง
3) อันโซตรวนพวนพันมันไมอยู             คงหนีสูซอนมุนในฝุนผง

แมนผูกใจไวดวยปากไมจากองค อุตสาหทรงทราบแบบที่แยบคาย
4) จงโอบออมถอมถดพระยศศักดิ์ ถาสูงนักแลวก็เขาเขาไมถึง

ครั้นต่ํานักมักจะผิดคิดรําพึง พอก้ําก่ึงกลางน้ันขยันนัก
95. ขอใดสรางจิตสํานึกแหงความเปนชาติไดเดนชัดท่ีสุด (มี.ค. 47)

1) แผนดินทองของไทยยังใหญกวาง ชวยกันสรางใหดีก็มีคา
2) ประชาชนคือชาติมิอาจซ้ือ มิอาจขายปายช่ือเฉพาะใคร
3) ปวงประชาคือชาติญาติพ่ีนอง รักชาติตองรักประชาอยาเฉไฉ
4) กวาจะรอดมาเปนไทยไดทุกวัน รวมฝาฟนดวยเลือดเนื้อชาติเช้ือไทย

96. ความเช่ือในขอใดมีลักษณะท่ีตางจากขออื่น (มี.ค. 47)
1) อนึ่งผาทรงจงนุงเหน็บขางขวา กันเขี้ยวงาจระเขเดรัจฉาน
2) อนึ่งเลาเขาท่ีศรีไสยาสน อยาประมาทหมั่นคํานับลงกับหมอน
3) อนึ่งวันชําระสระพระเกลา อังคารเสารสิ้นวิบัติปดไถม
4) อนึ่งนั่งบังคนอยายลต่ํา อยาบวนน้ําลายพาเสียราศี

97. คําประพันธตอไปนี้สะทอนคานิยมดานใดเดนชัดท่ีสุด (มี.ค. 47)
      “ยามฝนดลเดือนสิบ เริ่มขาวทิพยเจาจะหุง

หาของตองการปรุง มุงใจจิตประดิดประดอย”
1) ศิลปะนิยม 2) จารีตนิยม
3) ประเพณีนิยม            4) ธรรมชาตินิยม

98. ขอใดเปนคําสอนสตรีท่ีตางจากขออื่น (มี.ค. 47)
1) ดังพฤกษาตองวายุพัดโบก เขยื้อนโยกก็แตก่ิงไมท้ิงท่ี

จงยับยั้งช่ังใจเสียใหดี เหมือนจามรีรูจักรักษากาย
2) เปนสาวแสแรรวยสวยสะอาด ก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีคา

แมแตกราวรานรอยถอยราคา จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง
3) เขารักจริงใหสูขอกับพอแม อยาวิ่งแรหลงงามไปตามงาย

เขาไมเลี้ยงไลขับจะอับอาย ตองเปนมายอยูกับบานประจานตน
4) อยาลืมตัวมัวเดินใหเพลินจิต ระวังปดปกปองของสงวน

เปนนารีท่ีอายหลายกระบวน จงสงวนศักดิ์สงาอยาใหอาย
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99. ขอใดสะทอนคานิยมเรื่องความรักศักดิ์ศรีไดชัดเจนท่ีสุด (มี.ค. 47)
1) ถึงมาตรแมนมวยมุดสุดชีวาตม อยาหมายมาดวากูจะสูสม

สัญชาติยักษไมสมัครสมาคม แลวทุดถมน้ําลายไมไยดี
2) ซ่ึงดนตรีตีคาไวถึงแสน      เพราะหวงแหนกําชับไวคับขัน

ใชประสงคตรงทรัพยสิ่งสุวรรณ จะปองกันมิใหไพรไดวิชา
3) เราเปนสุริยวงศพรหมินทร จะใหโลกดูหมิ่นนั้นจนใจ

สูตายไมเสียดายชีวัน                จะยอทอตอมันกระไรได
4) แมฆาตายฝายอํามาตยราษฎร จะขอดคอนวามันมาแลวฆาฟน

จะปลอยไปใหมันสูดูสักพัก   ใหเห็นศักดาเดชทุกเขตขัณฑ
100. ขอใดเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญนอยที่สุดของผูประสงคจะรับราชการ (มี.ค. 47)

1)  หนึ่งเปนผูดีมีเช้ือชาติ    พจนารถไพเราะเสนาะขาน
2)  หนึ่งไดศึกษาวิชาชาญ    เปนแกนสารคือคุณอุดหนุนตัว
3)  หนึ่งวาอายุเจริญวัย    เขาใจผิดชอบประกอบทั่ว
4)  หนึ่งปญญาวองไวไมมึนมัว    จึงจะรูดีช่ัวในทางงาน

เฉลย

1. 1) 2. 2) 3. 3) 4. 4) 5. 1) 6. 3) 7. 4) 8. 3) 9. 2) 10. 2)
11. 4) 12. 1) 13. 1) 14. 3) 15. 2) 16. 4) 17. 4) 18. 4) 19. 2) 20. 4)
21. 2) 22. 2) 23. 4) 24. 2) 25. 4) 26. 1) 27. 3) 28. 4) 29. 1) 30. 4)
31. 1) 32. 1) 33. 3) 34. 1) 35. 2) 36. 4) 37. 4) 38. 4) 39. 3) 40. 3)
41. 2) 42. 2) 43. 2) 44. 3) 45. 2) 46. 1) 47. 4) 48. 3) 49. 1) 50. 2)
51. 4) 52. 1) 53. 1) 54. 1) 55. 3) 56. 2) 57. 4) 58. 3) 59. 2) 60. 2)
61. 1) 62. 1) 63. 2) 64. 4) 65. 3) 66. 4) 67. 4) 68. 1) 69. 4) 70. 2)
71. 3) 72. 4) 73. 4) 74. 3) 75. 4) 76. 4) 77. 2) 78. 1) 79. 3) 80. 1)
81. 1) 82. 4) 83. 3) 84. 4) 85. 4) 86. 3) 87. 2) 88. 4) 89. 2) 90. 1)
91. 3) 92. 1) 93. 3) 94. 1) 95. 4) 96. 3) 97. 3) 98. 4) 99. 3) 100. 1)
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วรรณคดี

วรรณคดี ม.4
1. นมัสการมาตาปตุคุณ และนมัสการอาจริยคุณ

................................................................................................................................................................................
2. อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

................................................................................................................................................................................
3. นิทานเวตาลเรื่องท่ี 10

................................................................................................................................................................................
4. นิราศนรินทรคําโคลง

................................................................................................................................................................................
5. หัวใจชายหนุม

................................................................................................................................................................................
6. ทุกขของชาวนาในบทกวี

................................................................................................................................................................................
7. มงคลสูตรคําฉันท

................................................................................................................................................................................
8. มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก

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

วรรณคดี ม.5
1. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี

................................................................................................................................................................................
2. ลิลิตตะเลงพาย

................................................................................................................................................................................
3. บทละครพูดคําฉันท เรื่อง มัทนะพาธา

................................................................................................................................................................................
4. คัมภีรฉันทศาสตร แพทยศาสตรสงเคราะห

................................................................................................................................................................................
5. โคลนติดลอ ตอน ความนิยมเปนเสมียน

................................................................................................................................................................................
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วรรณคดี ม.6
1. เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา

................................................................................................................................................................................
2. สามกก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ

................................................................................................................................................................................
3. กาพยเหเรือ

................................................................................................................................................................................
4. สามัคคีเภทคําฉันท

................................................................................................................................................................................
5. ไตรภูมิพระรวง ตอน มนุสสภูมิ

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

ตัวอยางขอสอบ

1. ในเรื่องขุนชางขุนแผน ขอใดผูกลาวหมายถึงขุนชาง
1) สารพันอดออมถนอมใจ
2) ดวยรวมยากมานักไมเดียดฉันท
3) ละโมบมากตัณหาเปนตามัน
4) คําหนักหนาหาไดวาใหเคืองไม

2. ในเรื่องขุนชางขุนแผน คําพูดของนางวันทองในขอใดมีน้ําเสียงตางกับขออื่น
1) ยามมีพ่ีเชยเฉยเสียได
2) พอไดดีมีสุขลืมทุกขยาก
3) อันตัวนองมลทินหาสิ้นไม
4) เสียแรงรวมทุกขยากกันกลางไพร

3. ในเรื่องขุนชางขุนแผน  ขอใดกลาวถึงพฤติกรรมของชาวอยุธยาในประเด็นตางกับขออื่น
1) คะเนนับย่ํายามไดสามครา
2) เสกขมิ้นวานยาเขาทาตัว
3) จุดเทียนสะกดขาวสารปราย
4) สะเดาะดาลบานเปดหนาตางกาง
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4. ขอใดตรงกับความเห็นของคณะกรรมการวรรณคดีสโมสรท่ียกยองพระราชนิพนธเรื่องมัทนะพาธา
1) วรรณคดีคําฉันทเรื่องแรกซึ่งนับวาแตงไดยาก
2) วรรณคดีท่ีดัดแปลงจากตํานานโบราณของอินเดีย
3) กวีทรงปรุงศัพทใหมีจังหวะของคําครุ-ลหุเหมาะสมกับคําฉันท
4) กวีทรงสรางตัวละครและฉากสอดคลองกับวัฒนธรรมของอินเดีย

5. ในเรื่องมัทนะพาธา เหตุใดสุเทษณจึงไมพอใจคําตอบของนางมัทนาขณะที่นางถูกมายาวินรายมนตสะกด
1) คําตอบของนางกาวราวและไมเกรงใจ
2) นางเนนความตองการของตนเองมากเกินไป
3) ทรรศนะของนางขัดแยงกับความคิดของสุเทษณ
4) คําตอบของนางฟงเสมือนยอกยอนและไมมีชีวิตจิตใจ

6. ขอความใดจากนิราศพระบาทสื่อความรูสึกของกวีตางกับขออื่น
1) ถึงแมลาเมื่อเรามาก็ลาแม แมจะแลแลหาไมเห็นหาย
2) ถึงทาเรือลงเรือไมแรมหยุด ก็เร็วรุดตั้งหนามาหาสมร
3) ระกํากายมาถึงทายระกําบาน ระกํายานนี่ก็ยาวนะอกเอย
4) ถึงเกาะเกิดเกิดเกาะขึ้นกลางน้ํา เหมือนเกิดกรรมเกิดราชการหลวง

7. ในเรื่องสามกก เหตุการณตอนใดท่ีโจโฉมั่นใจวาตนไมสามารถผูกใจกวนอูได
1) กวนอูปฏิเสธไมยอมออกรบกับเลาป
2) กวนอูแสดงความดีใจท่ีโจโฉมอบมาเซ็กเธาวให
3) กวนอูเคารพและซื่อสัตยตอฮูหยินท้ัง 2 คนอยางสุจริตใจ
4) กวนอูใสเสื้อใหมท่ีโจโฉมอบใหไวขางใน สวนเสื้อเกาท่ีเลาปใหไวขางนอก

8. โจโฉมีจุดมุงหมายอยางใดในเหตุการณตอไปนี้
“โจโฉจึงใหกวนอูกับภรรยาเลาปท้ังสองนั้นอยูเรือนเดียวกัน หวังจะใหกวนอูคิดทํารายพ่ีสะใภ น้ําใจจะได

แตกออกจากเลาปจะไดเปนสิทธ์ิแกตัว”
1) ตองการไดฮูหยินเปนของตน
2) ตองการใหกวนอูสวามิภักดิ์ตอตน
3) ตองการใหกวนอคิูดไมซ่ือตอฮหูยนิ
4) ตองการใหกวนอปูระทุษรายฮหูยนิ เพ่ือแกแคนเลาป

9. ขอความท่ียกมาจากเรื่องโคลนติดลอตอไปนี้ มีความหมายตามเรื่องวาอยางไร
“ผูเปนเสมียนในกรณีท่ีเปนผูสุจริต แตตองถูกคัดออกในที่สุดนั้น “เขาก็เลี่ยงไปตายอยูในท่ีลับๆ แหง 1 ...

เปนการลงเอยอยางมืดแหงชีวิตท่ีมืด”
1) มีความอับจน เพราะรายจายสูงทวมทน
2) มีความอับอายไมกลาสูหนาคนอื่นในสังคม
3) เบ่ือหนายชีวิตท่ีไมเคยกาวหนาทัดเทียมใคร
4) ไมมีความสามารถในอาชีพอื่น ชีวิตจึงไมมีแกนสาร
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10. “เสมียน” ในเรื่องดังกลาวเทียบไดกับบุคคลในขอใด
1) ขาราชการผูนอย 2) พนักงานเอกชนที่ทํางาน “ออฟฟศ”
3) ผูทํางานตามคําสั่งของเจานายอยางเดียว 4) ผูทํางานพิมพเปนหลัก ไมไดใชความคิด

11. ในเรือ่งไตรภูมพิระรวง ขอความท่ีขดีเสนใต “สวนวาคนทัง้หลายนีไ้สร ยอมหลงทัง้ 3 เม่ือ ควรอ่ิมสงสารแล”
มคีวามหมายตรงกบัขอใด
1) หลงใหลอยูในโลภะ โทสะ โมหะ
2) เพลิดเพลินอยูในกามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ
3) ไมรับรูตลอดเวลา คือ ท้ังเชา กลางวัน และกลางคืน
4) ไมรับรูในขณะจุติมาปฏิสนธิ ขณะอยูในครรภมารดา และเวลาถือกําเนิด

12. จุดมุงหมายของผูทรงพระราชนิพนธท่ีวา “ควรอ่ิมสงสารแล” ตรงกับขอใด
1) ความเมตตากรุณาพึงมีในสัตวโลกท้ังหลาย
2) สาธุชนพึงเห็นใจในความทุกขเวทนาของผูอื่น
3) ผูสดับฟงไตรภูมิพระรวงควรพยายามทําตนใหหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด
4) ภิกษุสงฆควรช้ีแนะใหสัตวโลกท้ังหลายไมติดของอยูในกิเลสอันเปนเครื่องผูกรัด

13. ในเรื่องคัมภีรฉันทศาสตร แพทยศาสตรสงเคราะห
“ครูพักแลครูเรียน อักษรเขียนไวตามมี

จงถือวาครูดี เพราะไดเรียนจึงรูมา”
ขอความขางตนนี้มีความหมายตรงกับขอใด
1) ครูพักและครูเรียนเปนครูท่ีดี ทําใหผูเรียนมีความรู
2) ใหเคารพครูพักและครูเรียนซ่ึงเปนผูสอนวิชาใหแกตน
3) ถึงแมผูสอนจะสอนหนังสือตามมีตามเกิด แตก็ถือวาเปนครูท่ีดี
4) แมจะไดวิชามาดวยวิธีเรียนทางออมและทางตรง ก็ใหถือวาเปนการเรียนท่ีดี

14. ในเรื่องคัมภีรฉันทศาสตร แพทยศาสตรสงเคราะห คําวา “ออน” และ “แก” ในความวา
“เมื่อออนรักษาได    แกแลวไซรยากนักหนา”

มีความหมายตรงกับขอใด
1) วัย 2) ฝ 3) ไข 4) ครรภ

15. เขาเถ่ือนเจาลืมพรา ไดหนาแลวลืมหลังไมแลเหลียว พระเวสสันดรตําหนิพระนางมัทรีในประเด็นใด
1) ความไมรอบคอบ 2) ความไมซ่ือสัตย
3) ความไมรูจักกาลเทศะ 4) ความไมประมาณตน

16. ในพระราชนิพนธเรื่องอิเหนา มีการใชศัพทชวาจํานวนมาก ขอใดเปนคําอธิบายท่ีถูกตอง
1) มูลเหตุของเรื่องมาจากชวา
2) การใชศัพทภาษาตางประเทศเปนความนิยมของกวีในสมัยนั้น
3) การแทรกศัพทภาษาตางประเทศเขาไปในเรื่องแสดงภูมิรูของผูแตง
4) ในสมัยท่ีมีการแตงวรรณคดีเรื่องนี้ ไทยมีความสัมพันธอยางดีกับชวา
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17. ขอความท่ีขีดเสนใตหมายถึงใครตามลําดับ
เมียเขา เขารักดังแกวตา หรือจะอาจคลาดคลาเห็นผิดไป

แตพระเชษฐาใหหาตัว ก็ไมมีความกลัวยังขัดได
เกิดณรงคสงครามก็เพราะใคร จนเดือดรอนท่ัวไปทั้งธานี
นับประสาอะไรแกตัวเรา ถึงตายเขาก็ไมดูผี

1) นางจินตะหรา อิเหนา ทาวกุเรปน อิเหนา วิหยาสะกํา ทาวดาหา อิเหนา ทาวดาหา
2) สองนาง อิเหนา ทาวกุเรปน อิเหนา อิเหนา ทาวดาหา อิเหนา ทาวดาหา
3) นางจินตะหรา อิเหนา ทาวกุเรปน อิเหนา อิเหนา ทาวดาหา อิเหนา ทาวดาหา
4) สามนาง อิเหนา ทาวหมันหยา อิเหนา อิเหนา ทาวหมันหยา อิเหนา ทาวหมันหยา

18. ขอความในลิลิตตะเลงพายท่ีวา
“เสียดายแผนดินมอญ พลันมอด มวยแฮ

เหตุบมีมือผู   อื่นตานทานเข็ญ”
พระมหาอุปราชาทรงปริวิตกในเรื่องใด
1) มอญจะตองลมสลายเพราะไมมีผูกลาหาญสูศึกได
2) พมาตองเขาท่ีอับจนเพราะปราศจากกองทัพท่ีเขมแข็ง
3) มอญตองหลุดพนจากอํานาจพมาเพราะพมาไมมีนายทัพท่ีเขมแข็ง
4) พมาตองเสื่อมสลายเพราะไมมีผูปกครองที่เขมแข็งท่ีสามารถปกปองตนได

19. ขอความท่ีขีดเสนใตหมายถึงผูใด “สมญาเอารสทศพล  มีคุณอนนตอเนกจะนับเหลือตรา”
1) พระราหุล 2) พระชาลี
3) พระภิกษุ 4) พระสารีบุตร

20. ขอความท่ีนายชิต บุรทัต กลาววา “ไปมีก็ใหมี”  ในความวา
“ไปมีก็ใหมี ผิวมีก็คํานึง

เนื่องเพ่ือภิยโยจึง จะประสบสุขาลัย”
หมายถึงขอใด
1) ความดี 2) ความเมตตากรุณา
3) ความสามัคคี 4) ความเอื้อเฟอ

21. ขอใดคือท่ีมาของเรื่องธรรมาธรรมะสงคราม
1) ชาดก
2) เรื่องเลาแตโบราณ
3) บางตอนของเรื่องมหาภารตะ
4) พระธรรมเทศนาของพระมหาสมณเจา กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
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พยัญชนะ

พยัญชนะ หมายถึง เสียงท่ีเปลงออกมาจากลําคอแลวกระทบอวัยวะบางสวนภายในปาก ทําใหเสียง
เปลี่ยนแปลงไป เรียกวา เสียงแปร

พยัญชนะวรรค
วรรคกะ ก ข ค ฆ ง ฐานคอ
วรรคจะ จ ฉ ช ฌ ญ ฐานเพดาน
วรรคฏะ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ฐานปุมเหงือก
วรรคตะ ต ถ ท ธ น ฐานฟน
วรรคปะ ป ผ พ ภ ม ฐานริมฝปาก
เศษวรรค ย  ร  ล  ว  ศ  ษ  ส  ห  ฬ  อ
พยัญชนะบาลี 33 ตัว พยัญชนะสันสกฤต 35 ตัว
พยัญชนะอโฆษะ 2 แถวแรก สีเขียว = สิถิล  สีแดง = ธนิต
พยัญชนะโฆษะ 3 แถวหลัง สีเขียว = สิถิล  สีแดง = ธนิต

สีฟา = นาสิก
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ไตรยางศ

แถว 1 แถว 2 แถว 3 แถว 4 แถว 5
วรรคกะ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง
วรรคจะ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
วรรคฏะ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
วรรคตะ ต ด ถ ท ธ น
วรรคปะ ป บ ผ ฝ พ ฟ ภ ม
เศษวรรค ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

ไตรยางศ

กลาง สูง ตํ่า
แถว 1 แถว 2 แถว 3 แถว 4 แถว 5

วรรคกะ ก ข  ฃ ค  ต ฆ ง
วรรคจะ จ ฉ ช    ซ ฌ ญ
วรรคฏะ ฏ  ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
วรรคตะ ต  ด ถ ท ธ น
วรรคปะ ป  บ ผ    ฝ พ    ฟ ภ ม
เศษวรรค ย   ร   ล   ว   ศ   ษ   ส   ห   ฬ   อ   ฮ

ไตรยางศ คือ การแบงอักษรไทยออกเปน 3 หมู ดังนี้
1. อักษรกลาง มี 9 ตัว คือ พยัญชนะวรรคแถวที่ 1 + อ
2. อักษรสูง มี 11 ตัว คือ พยัญชนะวรรคแถวที่ 2 + ศ ษ ส ห
3. อักษรตํ่า มี 24 ตัว คือ พยัญชนะที่เหลือท้ังหมดแบงเปน 2 ชนิด คือ

- อักษรคู คือ อักษรตํ่าท่ีมีเสียงคูกับอักษรสูง ไดแก
ค ฆ คูกับ ข
ช ฌ คูกับ ฉ
ท ธ ฑ ฒ คูกับ ถ ฐ
พ ภ คูกับ ผ
ฟ คูกับ ฝ
ซ คูกับ ส ษ ศ
ฮ คูกับ ห
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พยางค  คือ เสียงท่ีเปลงออกมาแตละครั้ง เปลงออกมา 1 ครั้ง เรียกวา 1 พยางค เชน นมัสการ อานวา
นะ-มัด-สะ-กาน มี 4 เสียง 4 พยางค

องคประกอบพยางค (โครงสรางของพยางค)
1. พยัญชนะตน ออกเสียงไดครั้งละ 1-2 เสียง
2. สระ ออกเสียงไดเปนเสียงสั้นหรือเสียงยาว
3. วรรณยุกต เสียงวรรณยุกตท่ีถูกตองใหเทียบกับ “ก”
4. พยัญชนะทาย ออกเสียงไดครั้งละ 1 เสียง

ตัวอยางขอสอบโครงสรางของพยางค
ขอใดมีโครงสรางของพยางคตางไปจากขออื่น
1) น้ํา 2) นอย 3) แพ 4) ไฟ
วิธีอธิบายคําตอบ
1) น้ํา = น + า + ม
2) นอย = น + อ + ย
3) แพ = พ + แ + ...
4) ไฟ = ฟ + ะ + ย + สามัญ
คําตอบที่ถูก คือ ตัวเลือก 3)  เพราะ ... ขาดพยัญชนะทาย

พยางคมี 2 ชนิด คือ
1. พยางคเปด คือ พยางคท่ีไมมีเสียงตัวสะกดอยูทายพยางค เชน แม จา หนู กลัว
2. พยางคปด คือ พยางคท่ีมีเสียงตัวสะกดอยูทายพยางค รวมท้ังคําท่ีประสมสระ อํา ไอ ใอ เอา

อํา = อ + ะ + ม
ไอ ใอ = อ + ะ + ย
เอา = อ + ะ + ว
ดังนั้น จะเห็นไดวา สระ อํา ไอ ใอ เอา มีเสียงตัวสะกด ม ย ว พยางคท่ีประสมสระ 3 ตัวนี้จึงเปน

พยางคปด
ตัวอยางขอสอบเรื่องพยางคปด-เปด

ขอใดเปนพยางคเปด
1) ฟง 2) เขา 3) ขัน 4) เพราะ
วิธีอธิบายคําตอบ
1) ฟง = ฟ + ะ + ง
2) เขา = ข + ะ + ว
3) ขัน = ข + ะ + น
4) เพราะ = พร + เอาะ + ...
คําตอบที่ถูก คือ ตัวเลือก 4)  เพราะไมมีตัวสะกด
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เสียงสระ

สระ หมายถึง เสียงท่ีเปลงออกมาจากลําคอโดยไมกระทบอวัยวะสวนใดภายในปาก เรียกวา เสียงแท
แบงเปน 2 ชนิด คือ 1. สระแท  2. สระประสม

1. สระแท (สระเดี่ยว) หมายถึง สระที่เปลงเสียงออกมาเสียงเดี่ยวมี 18 เสียง แบงเปน 2 ชนิด คือ
รัสสระ และทีฆสระ

1. รัสสระ (เสียงสั้น) อะ อิ อึ อุ โอะ เอะ แอะ เอาะ เออะ
2. ทีฆสระ (เสียงยาว) อา อี อื อู โอ เอ แอ ออ เออ

สระที่มีรูปเหมือนกันแตอาจจะออกเสียงสั้น-ยาวตางกันไดใหพิจารณาจากการออกเสียงมากกวาท่ีจะดูจาก
รูป เชน

เพชร อานวา เพ็ด = พ + เอะ + ด
เพศ อานวา เพด = พ + เอ + ด

ตัวอยางขอสอบสระเสียงสั้น-ยาว
ขอใดมีสระเสียงยาวสองพยางคและสระเสียงสั้นสองพยางค
1) จับไดไลทัน 2) สมสูกลูกไม 3) น้ําตาลใกลมด 4) บุญทํากรรมแตง
วิธีอธิบายคําตอบ
1) จ + ะ + บ ด + า + ย ล + ะ + ย ท + ะ + น
2) ส + โอะ + ม สู + ก ลู + ก ม + า + ย
3) น + า + ม ต + า + น กล + อะ + ย ม + โอะ + ด
4) บุ + น ท + ะ + ม ก + ะ + ม ต + แอะ + ง
ตัวเลือก 1)  มีสระเสียงสั้น คือ อะ 3 เสียง สระเสียงยาว คือ อา 1 เสียง
ตัวเลือก 2)  มีสระเสียงสั้น คือ โอะ 1 เสียง สระเสียงยาว คือ อู 2 เสียง อา 1 เสียง
ตัวเลือก 3)  มีสระเสียงสั้น คือ อะ โอะ 2 เสียง สระเสียงยาว คือ อา 2 เสียง
ตัวเลือก 4)  มีสระเสียงสั้นท้ังหมด 4 เสียง คือ อุ อะ อะ แอะ
คําตอบที่ถูก คือ ตัวเลือก 3)  เพราะมีสระเสียงสั้น 2 สระเสียงยาว 2
2. สระประสม (สระเลื่อน) คือ การนําสระแทสองเสียงมารวมกันเปนเสียงเดียว มี 6 เสียง คือ

เอียะ = อิ + อะ
เอีย = อี + อา
เอือะ = อึ + อะ
เอือ = อื + อา
อัวะ = อุ + อะ
อัว = อู + อา
***แตใหจําไววาสระประสมมี 3 เสียง คือ เอีย เอือ อัว
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ตัวอยางขอสอบเรื่องสระประสม
ขอใดไมมีเสียงสระประสม
1) พระเสด็จโดยแดนชล ทรงเรือตนงามเฉิดฉาย
2) ก่ิงแกวแพรวพรรณราย พายออนหยับจับงามงอน
3) นาวาแนนเปนขนัด ลวนรูปสัตวแสนยากร
4) เลียงผางาเทาโผน โจนตามคลื่นฝนฝาฟอง
วิธีอธิบายคําตอบ ใหหาคําท่ีมีสระประสมแลวตัดออกไป
ตัวเลือก 1) มี “เรือ”
ตัวเลือก 2) ไมมีสระประสม
ตัวเลือก 3) มี “ลวน”
ตัวเลือก 4) มี “เลียง”
คําตอบที่ถูก คือ ตัวเลือก 2) เปนสระแทท้ังหมด
สระเมื่อประสมพยัญชนะแลวจะมีลักษณะ ดังน้ี
1. สระลดรูป รูปสระหายไป เชน

มด = ม + โอะ + ด (สระโอะหายไป)
2. สระเปลี่ยนรูป รูปสระเปลี่ยนไป เชน

รัก = ร + ะ + ก (สระอะเปลี่ยนเปนรัก)
3. สระคงรูป รูปสระคงเดิม เชน

มา นี แม หนู เหรอ
ตัวอยางขอสอบ

ขอใดมีสระลดรูป
1) เพียนทองงามดั่งทอง 2) ไมเหมือนนองหมตาดพราย
3) ไกฟามาตัวเดียว 4) เดินทองเท่ียวเลี้ยวเหลี่ยมเขา
วิธีอธิบายคําตอบ
ตัวเลือก 1) ไมมีสระลดรูป
ตัวเลือก 2) มีคําวา “หม” = ห + โอ + ม (รูปสระโอะหายไป)
ตัวเลือก 3) ไมมีสระลดรูป
ตัวเลือก 4) ไมมีสระลดรูป
คําตอบที่ถูก คือ ตัวเลือก 2) เพราะมีคําวา “หม” เปนสระลดรูป
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วรรณยุกต

วรรณยุกต คือ เสียงสูงๆ ต่ําๆ ท่ีมีใชในภาษาไทยเทานั้น เรียกวา เสียงดนตรี
วรรณยุกตมี 4 รูป คือ กา กา กา กา  มี 5 เสียง คือ กา กา กา กา กา
สรุปวรรณยุกตมี 5 เสียง คือ
เสียงสามัญ ไมมีรูป
เสียงเอก  (  ) รูปเอก
เสียงโท  (  )  รูปโท
เสียงตรี  (  ) รูปตรี
เสียงจัตวา  (  ) รูปจัตวา
การใชรูปและเสียงวรรณยุกต
1. อักษรกลาง คําเปนเทานั้นจึงจะมีรูปกับเสียงวรรณยุกตตรงกัน
2. อักษรสูง ผันรูปและเสียงไดไมครบทุกเสียง ผันไดแคเสียงเอก โท และเสียงจัตวาเทาน้ัน
3. อักษรตํ่า ใหสังเกตวารูปและเสียงวรรณยุกตไมตรงกัน

เฉพาะอักษรตํ่า ... ไมใชรูปวรรณยุกตตรีกํากับเด็ดขาด ถาใชถือวาผิดทันที ดังนั้นเมื่อตองการผันเสียง
วรรณยุกตใหถูกตองจําเปนตองเทียบกับอักษรกลางเปนหลัก อาจใชเสียง “ก” แทนเสียงเดิมก็ได เชน อยาก
ทราบวา “แม” เปนเสียงใดใหลองเทียบ ดังนี้

แม ก แก = รูปท่ีกํากับ “แก” เปนรูปโท แมจึงเปนเสียง “โท”
4. คําทับศัพทท่ีมาจากภาษาทางยุโรป ไมจําเปนตองใชรูปวรรณยุกตกํากับ แตสามารถออกเสียงตาม

เสียงเดิมได เชน โควตา อานวา โค-ตา หรืออาจใชไมไตคูแทนไมตรีก็ได เชน แท็กซ่ี (ไมเขียน แทกซ่ี)
ตัวอยางขอสอบเรื่องเสียงวรรณยุกต

ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ 5 เสียง
1) ทําอะไรอยูนะ 2) ทําขอสอบเลขนะ 3) ขอสอบวิชาเลขหรือ 4) ยากมากวิชาเลข
วิธีอธิบายคําตอบ
ตัวเลือก 1) ทํา เทียบ กํา เสียงสามัญ อะ เทียบ กะ เสียงเอก ไร เทียบ ไก เสียงสามัญ

อยู เทียบ กู เสียงเอก นะ เทียบ กะ เสียงตรี (มีเสียงสามัญ เอก ตรี)
ตัวเลือก 2) ทํา เทียบ กํา เสียงสามัญ ขอ เทียบ กอ เสียงโท สอบ เทียบ กอบ เสียงเอก

 เลข เทียบ เกก เสียงโท นะ เทียบ กะ เสียงโท (มีเสียงสามัญ โท เอก)
ตัวเลือก 3) ขอ เทียบ กอ เสียงโท สอบ เทียบ กอบ เสียงเอก วิ เทียบ ก๊ิ เสียงตรี

ชา เทียบ กา เสียงสามัญ เลข เทียบ เกก เสียงโท หรือ เทียบ ก๋ี เสียงจัตวา (มีเสียง
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา ครบ)

ตัวเลือก 4) ยาก เทียบ กาก เสียงโท มาก เทียบ กาก เสียงโท วิ เทียบ ก๊ิ เสียงตรี
 ชา เทียบ กา เสียงสามัญ เลข เทียบ เกก เสียงโท 

คําตอบที่ถูก คือ ตัวเลือก 3) เพราะมีเสียงวรรณยุกตครบทุกเสียง
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เสียงในภาษาไทย

เสียง หมายถึง เสียงท่ีมนุษยเปลงออกมาเพ่ือสื่อความหมายระหวางมนุษย เสียงท่ีใชสื่อความหมายใน
ภาษาไทยมี 3 ประเภท คือ

1. เสียงสระ (เสียงแท)
2. เสียงพยัญชนะ (เสียงแปร)
3. เสียงวรรณยุกต (เสียงดนตรี)

1. เสียงสระ
เสียงสระ คือ เสียงท่ีเปลงออกมาโดยตรงจากปอด ไมถูกอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งกักไวภายในชองปาก
เสียงสระในภาษาไทยมี 21 รูป 32 เสียง ดังน้ี
รูปสระ มี 21 รูป คือ
1. ะ เรียก วิสรรชนีย
2. ั เรียก ไมผัด ไมหันอากาศ
3. า เรียก ลากขาง
4. ิ เรียก พินทุอิ
5.  เรียก ฝนทอง
6. ° เรียก นิคหิต หยาดน้ําคาง
7. " เรียก ฟนหนู
8.  ุ เรียก ตีนเหยียด
9.  ู เรียก ตีนคู
10. ็ เรียก ไมไตคู
11.  เ เรียก ไมหนา
12.  ใ เรียก ไมมวน
13. ไ เรียก ไมมลาย
14.  โ เรียก ไมโอ
15.  อ เรียก ตัวออ
16.  ย เรียก ตัวยอ
17.  ว เรียก ตัววอ
18.  ฤ เรียก ตัวรึ
19.  ฤๅ เรียก ตัวรือ
20.  ฦ เรียก ตัวลึ
21.  ฦๅ เรียก ตัวลือ
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เสยีงสระ ม ี32 เสยีง แบงออกเปน 3 ชนดิ คือ สระเดีย่ว (สระแท)  สระประสม (สระเลือ่น)  และสระเกิน
1. สระเดี่ยว (สระแท) มี 18 เสียง ดังน้ี

สระเสียงสั้น
(รัสสระ)

สระเสียงยาว
(ทีฆสระ)

อะ อา
อิ อี
อึ อื
อุ อู
เอะ เอ
แอะ แอ
โอะ โอ
เอาะ ออ
เออะ เออ

2. สระประสม (สระเลื่อน) คือ การเลื่อนเสียงจากสระหนึ่งไปยังอีกสระหนึ่ง โดยการนําสระเดี่ยว 2
สระประสมกัน มี 6 เสียง ดังนี้

สระเสียงสั้น สระเสียงยาว
เอียะ (อิ + อะ) เอีย (อี + อา)
เอือะ (อึ + อะ) เอือ (อื + อา)
อัวะ (อุ + อะ) อัว (อู + อา)

3. สระเกิน มี 8 เสียง ดังนี้

สระเสียงส้ัน สระเสียงยาว
อํา (อ + อะ + ม)
ไอ (อ + อะ + ย)
ใอ (อ + อะ + ย)
เอา (อ + อะ + ว)

ฤ (รึ) ฤๅ (รือ)
ฦ (ลึ) ฦๅ (ลือ)



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ___________________________________ภาษาไทย (91)
2008

วิธีการใชสระ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1. สระคงรูป 2. สระลดรูป และ 3. สระเปลี่ยนรูป ดังน้ี
1. สระคงรูป คือ คําท่ีออกเสียงสระใดก็ใชรูปสระนั้น เชน

ปราม (ปร + อา + ม) กิน (ก + อิ + น)
และ (ล + แอะ) โขน (ข + โอ + น)

2. สระลดรูป คือ คําท่ีไมปรากฏรูปสระ ไดแก
1. สระอะลดรูป คือ ไมปะวิสรรชนีย (ะ) ในพยางคท่ีออกเสียง อะ แตคงตองออกเสียง อะ เชน ธ ณ

ฉลาด ขโมย สไบ ตลก สบู ธนู สเปน อคติ
2. สระโอะลดรูป คือ การตัดรูปสระโอะออก แตคงไวพยัญชนะและตัวสะกด เชน

พบ (พ + โอะ + บ) กด (ก + โอะ + ด)
3. สระเปลี่ยนรูป คือ เปลี่ยนรูปไปเปนอยางอื่น

สระอะ เปลี่ยนวิสรรชนีย  ไมหันอากาศ (ะ → ั ) เมื่อมีตัวสะกด เชน
ก + อะ + น → กัน ว + อะ + ย → วัย
จ + อะ + ด → จัด ร + อะ + ก → รัก

2. เสียงพยัญชนะ
เสียงพยัญชนะ คือ เสียงท่ีเปลงออกมาแลวถูกสกัดก้ันโดยอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งทําใหเสียงตางกัน

ออกไปตามอวัยวะที่มาสกัดก้ัน
เสียงพยัญชนะในภาษาไทยมี 44 รูป 21 เสียง ดังนี้
รูปพยัญชนะ มี 44 รูป คือ
ก ข ฃ ค
ฅ ฆ ง จ
ฉ ช ซ ฌ
ญ ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ ด
ต ถ ท ธ
น บ ป ผ
ฝ พ ฟ ภ
ม ย ร ล
ว ศ ษ ส
ห ฬ อ ฮ
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กลุมที่ เสียงพยัญชนะ รูปพยัญชนะ
1 /ก/ ก
2 /ค/ ข ฃ ค ฆ
3 /ง/ ง
4 /จ/ จ
5 /ช/ ช ฉ ฌ
6 /ซ/ ซ ส ศ ษ
7 /ย/ ญ ย
8 /ด/ ฎ ด
9 /ต/ ฏ ต
10 /ท/ ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ
11 /น/ น ณ
12 /บ/ บ
13 /ป/ ป
14 /พ/ ผ พ ภ
15 /ฟ/ ฝ ฟ
16 /ม/ ม
17 /ร/ ร
18 /ล/ ล ฬ
19 /ว/ ว
20 /ฮ/ ห ฮ
21 /อ/ อ

3. เสียงวรรณยุกต
เสียงวรรณยุกต คือ เสียงท่ีเปลงออกมาพรอมกับเสียงสระ จะมีเสียงสูงต่ําตามการสั่นสะเทือนของ

สายเสียง จึงเรียกช่ือวา เสียงดนตรี
เสียงวรรณยุกตในภาษาไทย มี 4 รูป 5 เสียง คือ

เสียง
รูป

สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

- กา กัด นาค นะ หนี
  (ไมเอก) - ปา ลา - -
  (ไมโท) - - ปา มา -
 (ไมตรี) - - - เจ -
  (ไมจัตวา) - - - - จา



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ___________________________________ภาษาไทย (93)
2008

พยางคในภาษาไทย
พยางค เกิดจากการเปลงเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ประกอบตามกันออกมาอยางกระช้ันชิด

อาจมีความหมายหรือไมมีความหมาย
ประเภทของพยางค
พยางคในภาษาไทยมี 2 ประเภท คือ 1. พยางคเปด และ 2. พยางคปด
1. พยางคเปด คือ พยางคท่ีประสมดวย มาตราแม ก กา (ไมมีตัวสะกด) เชน แม มา หา เธอ หรือ พอ

และ ปู เกะกะ เปนตน
ขอควรจํา พยางคท่ีประสมดวยสระ ออ เออ เอือ เอีย อัว เปนพยางคเปด เพราะตัว อ ย ว จัดเปน

รูปสระ ไมใชรูปพยัญชนะ เชน เสีย เรือ วัว ขอ รั่ว เสือ เผอ เขี่ย
2. พยางคปด คือ พยางคท่ีมีเสียงตัวสะกด ในมาตราตัวสะกด มาตราแม กก กด กบ กม กง กน เกย

เกอว และพยางคท่ีประสมดวยสระ อํา ใอ ไอ เอา เชน
- พยางคท่ีมีตัวสะกด เชน เลือก บาน จอด อินทร สรรค องค ฉันท กรรณ
- พยางคท่ีประสมดวยสระเกิน เชน ใหญ ใจ เรา เผา ไกล ไทร จํา นํา

อักษรประสม
อักษรประสม คือ พยัญชนะ 2 ตัวควบกันและใชสระรวมกัน บางคําก็ออกเสียงพรอมกันเปนอักษรกล้ํา

และบางคําก็อานออกเสียง 2 พยางค โดยมีบางคําออกเสียงไปเปนพยัญชนะอื่น
อักษรประสมแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
1. อักษรควบ
2. อักษรนํา
1. อักษรควบ  คือ พยัญชนะ 2 ตัว ท่ีกล้ําอยูในสระตัวเดียวกัน

อักษรควบแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
1. อักษรควบแท คือ อักษรควบที่เกิดจากพยัญชนะ 2 ตัว ท่ีควบกล้ําอยูในสระตัวเดียวกัน แลว

ออกเสียงพยัญชนะทั้งสองพรอมๆ กัน พยัญชนะที่นํามาควบ คือ ร ล ว (พยัญชนะเหลว) เชน
ไกว ตรา ครู คลอง กวาง ขลาด ครอบครัว กลาง จิตร เนตร เพชร มิตร บัตร บุตร อัคร จักรี

พักตร จันทร อินทร ศุกร ศาสตร
2. อักษรควบไมแท คือ อักษรควบที่เกิดจากพยัญชนะ 2 ตัว ท่ีควบหรือกล้ําอยูในสระตัวเดียวกัน แลว

ออกเสียงพยัญชนะตัวหนาตัวเดียว หรือออกเสียงเปนพยัญชนะตัวอื่น พยัญชนะที่นํามาควบ คือ ตัว ร แลวออก
เสียงเปน ซ เชน

สราง เศรา เสริม เสร็จ สรอย สระ ไซร ศรี (ออกเสียง /ซ/)
ทราย ทรวด ทรง ทราบ ทราม แทรก เทริด (ออกเสียง /ซ/)
พยัญชนะควบกล้ําในภาษาตางประเทศ ไดแก ตร บร บล ฟร ฟล ทร ทล เชน
/ดร/ - ไฮโดรเจน ดราฟต ไฮโดรคารบอน
/บร/ - บรั่นดี บรดิจ เบรก
/บล/ - บล็อก บิลเลียด บัลลูน
/ฟร/ - ฟรี ฟรักโทส ฟรีบาร



ภาษาไทย (94) __________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

/ฟล/ - ฟลูออรีน ฟุลสแกป แฟลกซ

/ทร/ - แทรกเตอร ทรัมเปด อินทรา
/ทล/ - เทลลูเรียม แทลเลียม

2. อักษรนํา คือ พยัญชนะ 2 ตัว ท่ีใชสระตัวเดียวกัน มี 2 ลักษณะ คือ
1. ออกเสียงเปน 2 พยางค โดยพยางคแรกอานออกเสียงสระอะ (ก่ึงเสียง) สวนพยางคหลัง อานแบบ

มี ห นํา โดยจะมีอักษรสูง อักษรกลาง หรืออักษรตํ่านําอักษรเดี่ยว เชน
เขนย อานวา ขะ - เหนย
ขนม อานวา ขะ - หนม
ฉลาด อานวา ฉะ - หลาด
เฉลียว อานวา ฉะ - เหลียว
ตลก อานวา ตะ - หลก

2. ออกเสียงรวมกันสนิทเปนพยางคเดียวกัน ไดแก
หรูหรา อานวา หฺรู - หฺรา
อยา อานวา หฺยา
อยู อานวา หฺยู
อยาง อานวา หฺยาง
อยาก อานวา หฺยาก
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การพิจารณาคุณคา แนวคิด และคานิยมในงานประพันธ

งานประพนัธ หมายถงึ งานท่ีมนุษยสรางสรรคขึน้โดยใชภาษาสละสลวยถายทอดใหเปนเรือ่งมท้ัีงรอยแกวและ
รอยกรอง งานประพนัธเรือ่งใดมรีปูแบบเหมาะสมกบัเนือ้หามคีวามกลมกลนืกนัอยางมศิีลปะ ไดรบัความนยิมชมชอบ
จากผูอาน งานประพันธนั้นก็ไดรับการยกยองเปน “วรรณคดี” แตยังไมถึงขั้นวรรณคดีก็จะจัดเปน “วรรณกรรม”

ประเภทของงานประพันธ
1. รอยแกว
2. รอยกรอง
1. รอยแกว หมายถึง ความเรียงท่ีสละสลวยไพเราะดวยเสียงและความหมาย เชน นิยาย นวนิยาย

เรื่องสั้น พงศาวดาร ตํานาน นิทาน
2. รอยกรอง หมายถึง ถอยคําท่ีเรียบเรียงใหเปนระเบียบตามบัญญัติแหงฉันทลักษณ เชน โคลง ฉันท

กาพย กลอน ราย
องคประกอบสําคัญของงานประพันธ
1. เนื้อหา หมายถึง เรื่องราวท่ีผูประพันธถายทอดใหผูอานรับรู อาจเปนเนื้อเรื่องท่ีแตงขึ้นจากจินตนาการ

ประสบการณ โลกทัศน หรอืจากความรูสกึของผูประพันธ ท่ีประกอบกนัเปนเนือ้หา นอกจากนีใ้นเน้ือหายังมี “สาร”
ท่ีผูประพันธตองการจะสงไปถึงผูอานดวย

2. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะรวมของประเภทงานประพันธ อันเปนวิถีทางท่ีผูประพันธใชในการถายทอด
เนื้อหาไปสูผูอาน อาจเปนคําประพันธรอยแกวหรือรอยกรอง บันเทิงคดีหรือสารคดี
หมายเหตุ บันเทิงคดี หมายถึง เรื่องสมมติซ่ึงเปนงานเขียนท่ีมีตัวละครเปนตัวสมมติ

สารคดี หมายถึง งานท่ีเปนเรื่องจริง มุงใหความรู ความพอใจ และความเพลิดเพลินแกผูอาน นอกจาก
นี้มีการเลือกใชถอยคําใหเหมาะสมกับเนื้อหา

การพิจารณาคุณคาของงานประพันธ
อาจพิจารณาเปน 2 แนว คือ
1. คุณคาดานวรรณศิลป
2. คุณคาดานสังคม
1. คุณคาดานวรรณศิลป ตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของงานประพันธแตละประเภทดวยวาเปนรอยแกว

หรือรอยกรอง มีหลักการพิจารณาดังนี้
1.1 รอยแกว แบงออกเปน 2 ประเภท คือ บันเทิงคดีและสารคดี

บันเทิงคดี ไดแก นวนิยาย เรื่องสั้น พิจารณาโดยตั้งเกณฑ ดังนี้
- มีความสัมพันธกันเปนอยางดีระหวางองคประกอบตางๆ
- มีกลวิธีการประพันธท่ีแปลกใหมนาสนใจ
- มีจุดขัดแยงท่ีกอใหเกิดความสะเทือนอารมณ
- ใชภาษาบรรยายและพรรณนาสละสลวยกอใหเกิดภาพ
- ใชคําพูดท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวละคร
- ใชสารท่ีมีความคิดสรางสรรคเก่ียวกับชีวิตและสังคม



ภาษาไทย (96) __________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

สารคดี ไดแก บทความ บันทึก จดหมาย ความทรงจํา หรือความเรียงเรื่องยาว พิจารณาโดย   
ตั้งเกณฑ ดังนี้

- มีรูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหา
- มีวิธีเสนอเรื่องท่ีนาสนใจ
- ใหความรูในเรื่องตางๆ อยางถูกตอง
- ใชสํานวนภาษาที่กะทัดรัด สละสลวย และสื่อความหมายไดชัดเจน
- มีสารแสดงความคิดสรางสรรค

1.2 รอยกรอง ใชรูปแบบในบทประพันธตางๆ กัน พิจารณาโดยตั้งเกณฑ ดังนี้
- มีรูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหา
- มีกลวิธีในการแตงท่ีนาสนใจ
- ใชถอยคําไพเราะสละสลวย
- ใหความสะเทือนอารมณ
- ใหสารท่ีมีความคิดสรางสรรค

2. คุณคาดานสังคม
คําวา “สังคม” ในท่ีนี้ หมายถึง ชนชาติและชุมชนท่ีรวมกันอยูใตการปกครองและวัฒนธรรมเดียวกัน
สังคมเกิดขึ้นมาไดเพราะมนุษยอยูรวมกัน มีขนบธรรมเนียม ประเพณี มีคานิยมรวมกันในวรรณคดีของ

ชาติท่ีเจริญแลว นักเขียนและกวียอมแสดงภูมิปญญาออกมาในวรรณคดี ทําใหมองเห็นชีวิตความเปนอยู คานิยม
และจริยธรรมของคนในสังคมท่ีวรรณคดีสะทอนภาพออกมาไดชัดเจน

ในการพิจารณาคุณคาดานสังคมของงานประพันธแตละเรื่อง มีเกณฑกวางๆ ดังนี้
- มีเนื้อหาสาระที่เก่ียวกับวัฒนธรรมหรือจริยธรรมของสังคมท้ังทางตรงหรือทางออม
- มีสวนชวยจรรโลงหรือพัฒนาสังคม เชน ชวยประเทืองปญญาของคนในสังคม ชวยอนุรักษสิ่งท่ีมี

คุณคาของชาติบานเมือง ชวยสนับสนุนคานิยมอันดีงาม เปนตน
แนวคิดและคานิยมในงานประพันธ
แนวคิด หมายถึง ความคิดสําคัญซ่ึงเปนแนวในการผูกเรื่องของวรรณกรรมแตละเรื่องหรือเปนความคิด

อื่นๆ ท่ีสอดแทรกอยูในเรื่อง อาจเปนเรื่องความรัก ความยุติธรรม บุญกรรม ความตาย หรือแนวคิดท่ีเก่ียวกับ
สังคมมนุษย หรือความรูในดานตางๆ เชน เนื้อเรื่อง “เราคือลูกของแมพระธรณี” มีแนวคิดสําคัญ คือ เกษตรกรมี
ผืนแผนดินเหมือนแมท่ีเลี้ยงลูกทุกคนใหอยูรอดตลอดไป

บทรอยกรองเรื่อง “น้ําตา” มีแนวคิดสําคัญ คือ น้ําตาเปนเพ่ือนของมนุษยท้ังในยามทุกขและยามสุข
คานิยม หมายถึง ความรู ความคิด หรือความเช่ือของมนุษยวาสิ่งใดมีความหมายหรือมีความสําคัญตอตน

หรือกลุมของตน คานิยมจึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในการเลือกกระทําสิ่งหนึ่ง หรือเวนกระทําสิ่งหนึ่ง
คานยิมถายทอดกนัไดเมือ่ไดรบัการปลกูฝง คานยิมอาจครอบคลมุไปถงึความเช่ือมัน่ และการยดึถือปฏบัิตเิรือ่งตางๆ
ในการดําเนินชีวิต อาจเก่ียวกับครอบครัว สังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา จริยธรรม วัฒนธรรม เปนตน
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สํานวนไทย

ความหมายและขอบขายของสํานวนไทย
คําวา สาํนวน ตามพจนานุกรมอธิบายความหมายวา หมายถงึ โวหาร ทํานองพูด ถอยคาํท่ีเรยีบเรยีง ถอยคํา

ท่ีไมถูกไวยากรณ แตรับใชเปนภาษาที่ถูกตอง การแสดงถอยคําออกมาเปนขอความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่งๆ
สํานวนไทยจึงหมายถึง ถอยคําในภาษาไทยที่ใชพูดจาสื่อสารกัน โดยมีความหมายเปนนัยกินความกวางหรือลึกซ้ึง
มใิชแปลความหมายของคาํตรงตวัเปนความหมายในเชิงอปุมาเปรยีบเทียบ หมายรวมไปถงึคําคม สภุาษติ คําพังเพย
คํากลาว และโวหารตางๆ ดวย

สาํนวนไทยมอียูในภาษาพูดตัง้แตกอนเรามภีาษาเขียนในสมยัสโุขทัย เมือ่เรามภีาษาเขียนจารกึเปนหลกัฐาน
ขอความในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง มีสํานวนไทยปรากฏเปนหลักฐานอยู เชน

- เจ็บทองของใจ หมายถึง มีเรื่องเดือดรอน
- ไพรฟาหนาใส หมายถึง ประชาชนอยูเย็นเปนสุข
- เหยาเรือนพอเช้ือเสื้อคํา หมายถึง ทรัพยสมบัติ
การท่ีมีภาษาเขียนครั้งแรก มีสํานวนไทยปรากฏทันที แสดงวาสํานวนไทยเรามีใชในภาษาพูดอยูกอนแลว
ในสมัยนี้มีหนังสือสุภาษิตพระรวงเกิดขึ้น ถึงแมถอยคําจะไมใชครั้งกรุงสุโขทัยท้ังหมด แตก็เช่ือวามีเคา

ของเดิมอยูมาก ซ่ึงมีเนื้อหาเปนสํานวนไทยที่ยังใชอยูในปจจุบันมากมาย เชน
“เมื่อนอยใหเรียนวิชา ใหหาสินเมื่อใหญ

อยาใฝเอาทรัพยทาน อยาริอานแกความ
ประพฤติตนตามบุรพระบอบ เอาแตชอบเสียผิด
อยากอบกิจเปนพาล อยาอวดหาญแกเพ่ือน
เขาเถ่ือนอยาลืมพรา หนาศึกอยานอนใจ
ไปเรือนทานอยานั่งนาน การเรือนตนเรงคิด
อยานั่งชิดผูใหญ อยาใฝสูงใหพนศักดิ์
ท่ีรักอยาดูถูก ปลูกไมตรีอยารูราง
สรางกุศลอยารูโรย อยาโดยคําคนพลอด
อยาเข็นเรือทอดกลางถนน เปนคนอยาทําใหญ
บาวไพรอยาไฟฟุน คบขุนนางอยาโหด
โทษตนผิดรําพึง อยาคนึงถึงโทษทาน
หวานพืชจักเอาผล เลี้ยงคนจักกินแรง
อยาขัดแยงผูใหญ อยาใฝตนใหเกิน
เดินทางอยาเดินเปลี่ยว น้ําเช่ียวอยาขวางเรือ...”
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สํานวนหรือสุภาษิตคําพังเพยนั้นมีใชทุกชาติภาษา และแมชนชาติท่ีอยูหางไกลกัน มีภาษาและวัฒนธรรม
ตางกัน ก็อาจมีสํานวนหรือสุภาษิตคําพังเพยท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือคลายกันได โดยใชถอยคําตางกันไปตาม
ภาษาของตน ท่ีเปนเชนนี้เพราะสติปญญาของมนุษยไมแตกตางกัน เมื่อมีความเจริญถึงระดับหนึ่งก็สามารถมอง
ความจริงท่ีมีลักษณะเปนสากลไดเชนเดียวกัน ชาติตางๆ จึงมีสํานวนที่มีใจความคลายกันอยูมากมาย เชน

สํานวนจีนวา คนมีเงิน ใครก็ตองฟง
สํานวนไทยวา มีเงินมีทองนั้นพูดได มีไมมีไลปลูกเรือนงาม

สํานวนจีนวา พายเรือในคลองก็ตองไปตามคลอง
สํานวนอังกฤษวา อยูในกรุงโรมก็ตองทําตามอยางชาวโรมัน
สํานวนไทยวา เขาเมืองตาหลิ่ว ก็ตองหลิ่วตาตาม

สํานวนอาหรับวา เอาดาบไปขายเมืองดามัสกัส
สํานวนอังกฤษวา เอาถานหินไปขายเมืองนิวคาสเซิล
สํานวนไทยวา เอามะพราวหาวไปขายสวน เอาแปงนวลไปขายชาววัง

ในชาติเดียวกันถาตางบานตางถ่ิน สํานวนความหมายเดียวกัน การใชถอยคําก็เปลี่ยนแปลงแตกตางกันไป
ตามสภาพแวดลอม เชน สํานวนทางภาคเหนือวา “คนรักใหญเทารอยตีนเสือ คนชังคนเบื่อกวางเทาเสื่อลําแพน”
ซ่ึงตรงกับสํานวนทางภาคกลางวา “คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ” หรือสํานวนภาคกลางวา “เดินตามผูใหญ
หมาไมกัด” ซ่ึงตรงกับทางภาคใตวา “ตามหลังนายหมาไมขบ” เปนตน
ประเภทของสํานวน

ประเภทของสํานวนแบงได ดังนี้
1. แบงตามลักษณะเนื้อหา
2. แบงตามลักษณะโครงสราง
ซ่ึงจะกลาวถึงประเภทของสํานวนโดยมุงเพ่ือการนําสํานวนไปใชประโยชนในงานเขียน ดังนี้
1. สํานวนที่มีความหมายไมซับซอน สํานวนประเภทนี้จะมีความหมายที่เขาใจไดทันที โดยสังเกตคําบางคํา

ในสํานวนนั้นๆ เชน
- เกี่ยวดองหนองยุง หมายถึง เปนญาติกันทางเขยหรือสะใภ สังเกตความหมายจากคําวา เกี่ยวดอง
- เกลียดเขากระดูกดํา หมายถึง เกลียดท่ีสุด สังเกตจากความหมายจากคําวา เกลียด
- ข้ีเกียจสันหลังยาว หมายถึง คนเกียจครานเอาแตกินกับนอน สังเกตความหมายจากคําวา ข้ีเกียจ
- ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด หมายถึง คนท่ีมีความรูมากแตกลับไมมีปญญาแกไขเอาตัวรอด

สังเกตความหมายจากคําวา ความรู และ เอาตัว
- มิตรจิตมิตรใจ หมายถึง มีใจคิดเปนเพ่ือนตอกัน สังเกตความหมายจากคําวา มิตร และ ใจ
การใชสํานวนที่มีความหมายไมซับซอนนี้ ผูเขียนและผูอานมักเขาใจความหมายไดตรงกัน และสามารถ

ตีความไดทันที เชน หมูบานนี้ชาวบานตางมีมิตรจิตมิตรใจตอกัน หมายถึง ชาวบานในหมูบานตางมีใจคิดเปน
เพ่ือนตอกัน
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2. สํานวนที่มีความหมายเปรียบเทียบ สํานวนประเภทนี้มีความหมายเปรียบเทียบอยูในถอยคํา โดยนํา
ความจริงหรือสิ่งอื่นๆ มาอางเปรียบเทียบใหเกิดจินตภาพ เพ่ือใหเขาใจความหมายของสํานวนไดแจมแจงย่ิงขึ้น
สํานวนที่มีความหมายเปรียบเทียบนี้ แบงตามวิธีการเปรียบเทียบได ดังนี้

2.1 อุปมาอุปไมย คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งวาเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง โดยของ 2 สิ่งนั้นไมจําเปนตอง
เหมือนกันหรือเทากันทุกประการ การเปรียบจะใชคําวา เหมือน คลาย ดุจ ดูราว ประหนึ่ง เพียง ดัง เฉก กล
โดยถอยคําท่ีตามหลังคําเหลานี้จะอธิบายหรือขยายคําท่ีมีอยูขางหนา เชน

- ผุสดีวิ่งเร็วราวกับลมพัด
- ลูกชายเขาซนเหมือนลิง
- เด็กคนนี้ฉลาดเปนกรดเลย
การเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยนี้อาจเรียกอีกอยางวา การเปรียบเหมือน

2.2 อปุลกัษณ คือ การเปรยีบเทียบโดยกลาวถึงสิง่หนึง่แทนของอกีสิง่หนึง่ โดยสิง่ท่ีกลาวถึงจะอธิบาย
ลักษณะของสิ่งท่ีถูกกลาวแทนไดชัดเจน เชน

เธอสอนเจาทโมนพวกนัน้ไดยังไง → เจาทโมน ในขอความนี ้หมายถงึ นกัเรยีนทีซุ่กซนเหมอืนลิง
ฉันทนเขาไปอยูในเตาอบตั้งช่ัวโมงไมไดหรอก → เตาอบ ในขอความนี้ หมายถึง สถานท่ีท่ีรอน

อบอาวเหมือนเตาอบ
ฉันสงเสียงแขงกับพวกนกกระจอกมาท้ังวัน → นกกระจอก ในขอความนี้ หมายถึง คนท่ีคุยกัน

เสียงดังตลอดเวลา โดยตางแยงกันพูด
2.3 บุคลาธิษฐาน คือ การเปรียบเทียบ โดยการสมมุติสิ่งตางๆ ใหมีอาการเหมือนมนุษย เพ่ือใหเกิด

จินตภาพไดชัดเจน เชน
- หมูไมพากันเริงระบํากลางสายฝน
- ตนขาวท่ีกําลังออกรวงเต็มทองทุงกมศีรษะคารวะชาวนาผูเปนเจาของ
- พระจันทรสีซีดย้ิมเศรากับหมูดาวบนทองฟา

2.4 อธิพจน คือ การเปรียบเทียบโดยการพูดเกินความจริงเพ่ือเนนความรูสึก เชน
- เธอรองไหจนน้ําตาเปนสายเลือด
- “เรียมร่ําน้ําเนตรทวม ถึงพรหม

พาหมูสัตวจอมจม ชีพมวย”
- ฉันคิดถึงเธอใจแทบขาด

2.5 การเปรียบเทียบจากนามธรรมเปนรูปธรรม คือ การเปรียบเทียบสิ่งท่ีเปนนามธรรมกับรูปธรรม
เพ่ืออธิบายความหมายของนามธรรมบางอยางซ่ึงเขาใจไดยาก นามธรรมเหลาน้ัน ไดแก กิริยาบางอยาง อารมณ
ความรูสึก เชน

- เขาเลนตัวจนผูอํานวยการสรางภาพยนตรออนใจ
- นายทุนคนนี้เลี้ยงชีพดวยการสูบเลือดลูกหนี้
- ฉันทนไสแขวนรอเธอไมไดแลวนะ

2.6 การเลียนเสียงธรรมชาติ คือ การเปรียบเทียบใหเกิดจินตภาพโดยเลียนเสียงตามธรรมชาติ เชน
- เสียงยูงทองมันรองดังก็อกๆ กะโตง โฮง
- หลอนหวีดรองอยางตกใจเมื่อฟาผาเปรี้ยง
- เสียงจอกแจกจอแจท่ีตลาดจะเริ่มตั้งแตเชามืด
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การใชสํานวนเปรียบเทียบแบบตางๆ ในงานเขียน ผูเขียนตองใชใหถูกตอง คือ ตองเปรียบเฉพาะสิ่งท่ี
เหมือนกันเทานั้น จะไมเปรียบกับสิ่งท่ีแตกตาง หรือไมเหมาะสมกัน โดยจะตองรูความหมาย ท่ีมาของสํานวน และ
ความนิยมใชในการเปรียบ ดังตัวอยาง

สํานวนที่ใชถูก สํานวนที่ใชผิด
- เขาน่ิงเฉยเหมือนพระอิฐพระปูน - เขามีรางกายแข็งแรงเหมือนพระอิฐพระปูน
- สมศรีเปนสาวสวย มีนัยนตาคมเขมรับกับผิวผอง
เหมือนแตงรมใบ

- สมศรีเปนสาวสวย มีนัยนตาเขมรับกับผิวคล้ํา
เหมือนแตงรมใบ

- เจาบาวและเจาสาวมีฐานะร่ํารวย เรียนจบชั้น
ปริญญาเอกจากตางประเทศ รูปรางหนาตาหลอเหลา
และสวยงามพอกัน ท้ังคูสมกันราวกิ่งทองใบหยก

- เจาบาวและเจาสาวมีฐานะปานกลาง เรียนจบ
การศึกษาภาคบงัคับ รปูรางหนาตาพอใชได ท้ังคูสมกัน
ราวกิ่งทองใบหยก

โวหาร
โวหาร คือ การพูดเกินจริงหรือเปรียบความเปนความหมายโดยนัย ซ่ึงความหมายของถอยคํานั้นมีอยู

สองประการ คือ ความหมายโดยอรรถกับความหมายโดยนัย เชน คําวาหมู ความหมายโดยอรรถ หมายถึง สัตว
สวนความหมายโดยนัย หมายถึง อวน งาย เปนตน

ความหมายของสํานวนเปนความหมายโดยนัย หรือพูดดวยโวหารเปรียบเปรยทั้งสิ้น เชน
ก่ิงทองใบหยก → คูแตงงานท่ีมีฐานะตระกูลดีสมกัน
เก็บเบี้ยใตถุนราน → ทํางานไดเงินเล็กนอยก็เอา
เก่ียวแฝกมุงปา → ทําการเกินกวาจะทําใหสําเร็จได
ไกลปนเท่ียง → หางไกลความเจริญ
ขมิ้นกับปูน → ไมถูกกัน
ขวานผาซาก → พูดตรงๆ ไมคอยคิด
ขาวโคมลอย → เรื่องไมจริง
เขาดายเขาเข็ม → เวลาสําคัญ ถาทําผิดพลาดเล็กนอยก็เสียการ
เขานอกออกใน → คุนเคย สนิทมาก

สุภาษิต
สุภาษิต หมายถึง คํากลาวดีหรือคําพูดท่ีเปนคติ เปนถอยคําท่ีแสดงหลักความจริง มุงแนะนําสั่งสอนหรือ

เตือนสติใหคิด
สุภาษิตไทยสวนใหญมักไดมาจากพระพุทธศาสนา คุณธรรม และหลักในการดําเนินชีวิตของคนไทย เชน
- ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน
- ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว
- ท่ีใดมีรักท่ีนั่นมีทุกข
- เอาใจเขามาใสใจเรา
- น้ําพ่ึงเรือ เสือพ่ึงปา
- นกนอยทํารังแตพอตัว
- เมื่อนอยใหเรียนวิชา ใหหาสินเมื่อใหญ
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คําพังเพย
คําพังเพยเปนถอยคําท่ีกลาวแสดงความเปนจริง ความคิดเห็น หรือสภาพการณใดสภาพการณหนึ่งไวเปน

กลางๆ เพ่ือใหนาํไปใชใหเขากับเรือ่งท่ีพูดใหไดความดขีึน้ คําพังเพยสวนมากมกัมลีกัษณะเปนขอคดิ และมคีวามหมาย
ลึกซ้ึง เชน

- ขัดคอคนไมขาว
- ขี่ชางจับตั๊กแตน
- ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
- มือไมพายเอาเทาราน้ํา
- รําไมดีโทษปโทษกลอง
- ปดทองหลังพระ
- พบไมงามเมื่อยามขวานบิ่น
- บุญทํากรรมแตง

คําคม
คําคม คือ ถอยคําท่ีเปนคารมหรือโวหารอันคมคาย เปนคําพูดท่ีหลักแหลมหรือเปนแงคิด มีความหมาย

ลกึซ้ึง กินใจ อาจเปนของท่ีเกิดขึน้ใหมหรอืใครๆ พูดก็ได ตางกับสภุาษติและคาํพังเพยตรงท่ีวามกัเปนของเฉพาะตวั
และมีความหมายใชในวงแคบกวา เชน

- วิถีแหงความรักไมมีตนไมมีปลาย บุรุษพึงไตรตรองใหถองแท กอนจะวางเทาลงบนวิถีนั้น
- ถาจะรักจงลืมคําวาเสียใจ
- ผูชายชอบผูหญิงท่ีทําใหเขาหวัเราะ สนใจผูหญิงท่ีทําใหเขาคิด รกัผูหญิงท่ีทําใหเขาชอกชํ้า และแตงงาน

กับผูหญิงท่ีทําใหเขาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
- วิธีแกอกหัก คือ มีความรักเสียใหม

คําขวัญ
คําขวัญ คือ ถอยคําท่ีบุคคล คณะบุคคล สวนราชการ สถาบัน หรือเอกชนหนวยใดหนวยหนึ่ง คิดขึ้นเพ่ือ

เปนเครื่องเตือนใจ ชักชวน ชวยเชิดชูสงเสริมกิจการ หรือเพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง สวนใหญมักเปน
ขอความไมยาวนัก ถอยคํามักมีความคลองจองหรือมีสัมผัสเปนรอยกรองสั้นๆ เพ่ือใหอานและจําขึ้นใจไดงาย เชน

- เสียชีพอยาเสียสัตย
- เด็กดีเปนศรีแกชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
- งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข
- มีลูกมากจะยากจน
- ครูดีตองมีลูกนอย



ภาษาไทย (102) _________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

คติพจน
คติพจน คือ ถอยคําท่ีเปนคติ แตเปนคติเฉพาะของคนใดคนหนึ่งยึดถือประจํา บางคนก็ใชพุทธภาษิตเปน

คติพจน บางคนอาจยึดถือโวหารหรือคําพังเพย หรือบางคนก็คิดขึ้นเอง เชน
- ชาติเสือตองไวลาย ชาติชายตองไวช่ือ
- เปนหัวหมา ดีกวาเปนหางราชสีห
- ชีวิตคือการตอสู
สุภาษิต คําพังเพย คําคม คําขวัญ โวหารหรือคํากลาวตางๆ ก็ตาม ลวนเปนขอความท่ีมีความหมายโดยนัย

เปนการเปรยีบเปรยความหมายกนิใจความกวางหรอืลกึซ้ึงทํานองเดยีวกนั จึงกลาวเรยีกรวมๆ กันไปวา สาํนวนไทย

การใชสํานวน คําพังเพย และสุภาษิต
1. อยาใชสํานวน คําพังเพย ภาษิตหรือสุภาษิตผิดๆ ท่ีไมมีในภาษา เชน

- สลักหักพัง ท่ีถูกคือ ปรักหักพัง
- คาหลังคาเขา ท่ีถูกคือ คาหนังคาเขา
- ทํานาบนหัวคน ท่ีถูกคือ ทํานาบนหลังคน
- น้ําเช่ียวอยาขวางแพ ท่ีถูกคือ น้ําเช่ียวอยาขวางเรือ
- นกรายไมโหด ท่ีถูกคือ นกไรไมโหด
- ปากปราศรัยเปรี้ยวเหลือ ท่ีถูกคือ ปากปราศรัยใจเชือดคอ หรือปากหวานกนเปรี้ยว เปนตน

2. อยาใชสํานวน คําพังเพย ภาษิตหรือสุภาษิตท่ีแตงขึ้นเอง เชน
- ตบหัวแลวลูบหาง ที่ถูกคือ  ตบหัวแลวลูบหลัง
- ตะโพกสุดขอบฟา ท่ีถูกคือ  ตะโพกสุดเสียงสังข
- ติเรือท้ังลํา ท่ีถูกคือ  ติเรือท้ังโกลน
- ตีปาใหลิงกลัว ท่ีถูกคือ  ตีปาใหเสือกลัว
- ทาดีทีปน ท่ีถูกคือ  ทาดีทีเหลว
- นกมีหูหนูมีหาง ท่ีถูกคือ  นกมีหูหนูมีปก

3. อยาใชสํานวนคําพังเพยหรือสุภาษิตมากจนเกินไป เพราะจะทําใหฟนเฝอ ควรใชแตพอดีๆ มิฉะนั้นเรื่อง
จะรกไปดวยสํานวน คําพังเพย ภาษิตหรือสุภาษิต

4. ใชใหเหมาะกับกาลเทศะหรือโอกาส เพราะมีสํานวนคํา.พังเพยบางคําท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน แตใช
ในตางโอกาสกัน ตองเลือกใชใหเหมาะสม เชน “หมาในรางหญา กับ หมาหวงกาง” ถาดูเผินๆ ก็นาจะใชแทนกันได
แตท่ีจริงใชคนละโอกาสกัน คือ “หมาในรางหญา” ใชในโอกาสที่ตนเองไมไดประโยชนจากส่ิงนั้น แตกีดกันคนอื่น
สวน “หมาหวงกาง” ใชในโอกาสที่หวงแหน กีดกันสิ่งซ่ึงตนเองคิดวาไดประโยชนหรือสํานวน “เข็นครกขึ้นภูเขา”
กับ “ตลบนกบนเวหา” ฟงดูก็คลายๆ กัน แต “เข็นครกขึ้นภูเขา” ใชกับการทํางานท่ียากเกินสติปญญาของตนเอง
ซ่ึงทําสําเร็จไดยาก สวน “ตลบนกบนเวหา” ใชกับงานใหญท่ีมองไมเห็นทางเลยวาทําสําเร็จไดอยางไร เหมือนกับ
จับนกบนเวหา
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ตัวอยางและความหมายของสํานวน สุภาษิต คําพังเพย
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย ความหมาย

กระเชอกนรั่ว เปรียบคนสุรุยสุราย จากนิทานเรื่องนางกระเชอกนรั่ว
กระดี่ไดน้ํา แสดงกิริยาดีใจ เหมือนปลากระดี่ท่ีโยนลงไปในน้ํา
ก่ิงทองใบหยก ไดจากคติเรื่องจีน หมายถึง คูรักท่ีมีความดีเสมอกัน
กินน้ําเห็นปลิง ใชของไมสนิท เพราะของน้ันมีตําหนิมากอน เหมือนกินน้ําไมลง

เพราะน้ํานั้นมีปลิง
กินแกงรอน จะทํางานตอเมื่อจวนตัว
กินน้ําใตศอก อยูในฐานะตองเสียเปรียบ
เกลือเปนหนอน สนับสนุนใหผูอื่นคิดรายแกพวกของตน
แกลํา แพการแขงขันหรือการเลนตางๆ แลวคิดสูใหม มาจากการ

รองรําทําเพลงแกกัน
ไกแกแมปลาชอน มีความชํานาญมาก เพราะมีอายุมาก
กวาถ่ัวจะสุกงาก็ไหม กวาจะแกไขได เหตุการณก็รายเสียแลว
เก็บเบี้ยใตถุนราน ทํางานหารายได แมทีละนอย
เกลียดตัวกินไข เกลียดสวนใหญรักสวนยอย มักใชกับคน
เกลียดปลาไหลกินน้ําแกง รักลูกสาวเขา แตไมชอบพอแมหรือญาติของเขา
กินขาวตมกระโจมกลาง ทําพรวดพราดไมดูใหดี
ขนทรายเขาวัด หาประโยชนใหสวนรวม
ขมิ้นกับปูน วิวาทกันเสมอเมื่ออยูใกลกัน, คนไมถูกกัน
ขาวยากหมากแพง เกิดขัดสนอาหารขึ้นในบานเมือง
ขิงก็ราขาก็แรง ตางฝายตางรายเขาหากัน
ขึ้นชัง อยูในฐานะเหนอืคนอืน่ มาจากสาํนวนการเลนดวดในสมยัโบราณ

ตวัใดไดขึน้ชัง ตวันัน้ทําอะไรๆ ตวัอืน่ได ตวัอืน่ทําไมได จึงมี
อาํนาจมาก

เขาดายเขาเข็ม เวลาสําคัญ ถาทําผิดพลาดแมแตเล็กนอยก็เสียการ
เขาตาจน หมดหนทางหากิน หมดหนทางทําการใดๆ มาจากภาษา

หมากรุก
เขาไตเขาไฟ เริ่มมืดตองใชแสงไฟ, พลบค่ํา
เขาพระเขานาง แสดงบทบาทไดสนิทสนม, เขาไหนเขาไดสนิทไมขัดเขิน, เก้ียว

โลมกัน
เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม สังคมใดประพฤติปฏิบัติเชนไร ก็ตองประพฤติตามสังคมนั้น
ขี่ชางจับตั๊กแตน ลงทุนมากเพ่ือท่ีจะเอาสิ่งตอบแทนนอย
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สํานวน สุภาษิต คําพังเพย ความหมาย
ขุนนางไมใชพอแม แงใชตายาย ใหระวังตนในการปฏิบัติตอผูใหญ
ขวางงูไมพนคอ ปดความรับผิดชอบไมพนตัว
เขียนเสือใหวัวกลัว แสรงแสดงอํานาจขูผูอื่น
ไขในหิน ของท่ีระมัดระวังทะนุถนอมอยางย่ิง
ขายผาเอาหนารอด ทําเพียงใหรอดตัว
ของหายตะพายบาป ของหายแลวโทษผูอื่น
คดในของอในกระดูก มีเลหเหลี่ยมกลอุบายมาก
คมในฝก ซอนความรูความสามารถไวภายใน, ไมอวดฉลาด
คลุมถุงชน บังคับใหทําตามความตองการของฝายหนึ่งมาจากการชนไก
ความวัวยังไมหาย ความควายก็เขามาแทรก เกิดเรื่องรายอยูแลวยังเกิดเรื่องใหมท่ีรายกวาขึ้นอีก
คลื่นกระทบฝง เรื่องเงียบหายไป
คลุกคลีตีโมง ปะปนกัน, มั่วสุมกัน
ควันหลง เกิดเรื่องแลวยังไมยุติกลับปรากฏกระเส็นกระสายขึ้นอีก
คาบลูกคาบดอก อยูในลกัษณะไมแนวาจะไดหรอืเสยี, เทศนโดยแทรกบทสนกุไวดวย
คางคกขึ้นวอ แมลงปอใสตุงติ้ง คนไดดีแลวเหอเหิม
คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ คนที่รักเรามีนอยกวาคนท่ีเกลียดเรา
คบคนใหดูหนา ซ้ือผาใหดูเนื้อ จะคบใครตองพิจารณาดูใหดีเสียกอน
คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล อยาไวใจในสิ่งท่ีอาจมีภัย
คนตายขายคนเปน ทํางานศพใหญโตจนตองเปนหนี้เขา
ฆาไมตายขายไมขาด ตัดไมได เชน ไมอาจท้ิงลูกได
ฆาชางจะเอางา คนเจรจาจะเอาถอยคํา ทําอะไรยอมหวังผลอยางใดอยางหนึ่ง
งมเข็มในมหาสมุทร ทําสิ่งท่ีสําเร็จไดยาก
งอมพระราม ตกทุกขเหมือนพระรามผูตองถูกขัง 14 ป
งูกินหาง พัวพันกันนุงนัง
จนแตม ไมมีทางเดินหรือสู
จนมุม ไมมีทางหนี มาจากภาษาหมากรุก
จุดไตตําตอ คอยระวังอยูแลวแตยังพลาด
จับปลาสองมือ ทํางานสองอยางในเวลาเดียวกัน ยอมไมไดผล
เจาขาวแดงแกงรอน ผูมีบุญคุณ
เจาชูประตูดิน มคีวามเจาชูมาก ประตดูนิ คือ ประตท่ีูหญิงสาวชาววงัเดนิเขาออก

จึงมพีวกเจาชูไปคอยเกีย้วพาราสท่ีีประตู
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สํานวน สุภาษิต คําพังเพย ความหมาย
เจาไมมีศาล เปนใหญไมจริง
แจงส่ีเบ้ีย อธิบายละเอียดถี่ถวน มาจากภาษาเลนถั่ว
ใจดีสูเสือ ตอสูศัตรูหรือความลําบาก โดยทําใจใหปกติ
ใจปลาซิว ไมอดทน
ใจดีผีเขา ทําใจดีย่ิงไดใจ
ฉับพลันทันดวน โดยเร็ว
แฉโพย เปดใหเห็นความลับ มาจากการเลนหวย
ชักใบใหเรือเสีย ทําใหผูอื่นเปลี่ยนการกระทําซ่ึงกําลังจะดีอยูเสียไป
ชักแมน้ําท้ังหา พูดหวานลอมใหเช่ือ มาจากมหาเวสสันดรชาดก
ชักหนาไมถึงหลัง ยากจนมาก
ชีปลอยปลาแหง อยากแสดงใหผูอื่นทราบวาตนเปนคนดี แตความดีโดยไมจริงใจ
ชุบมือเปบ ถือเอาประโยชนจากผูอื่นโดยไมชวยทํางานหรือลงทุน
ชาเปนการนานเปนคุณ มีความพิถีพิถันในการซ่ึงชา แตจะไดผลดี
ช้ีนกบนปลายไม หวังแนนอนในสิ่งท่ียังไมมีโอกาสจะได
ชักนํ้าเขาลึก ชักศึกเขาบาน คนใกลกันเปนเหตุใหเกิดความยุงยาก
ช้ีโพรงใหกระรอก แนะทางใหทําช่ัว
ชักใบใหเรือเสีย พูดใหเสียเรื่อง
ช่ัวชางชี ดีชางสงฆ ไมเอาใจใสกับความช่ัวของผูอื่น
ซ้ือควายหนานา ซ้ือผาหนาหนาว ทําสิ่งผิดเวลา
ซ้ืองายขายคลอง คาขายเจริญ
เฒาหัวงู คนอายุมากท่ีมีเลหเหลี่ยมมากโดยเฉพาะทางเพศ
ดอกไมใกลทาง ผูหญิงท่ีชายเขาถึงไดงาย
ดินพอกหางหมู ท่ีค่ังคางพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ
ดีดลูกคิดรางแกว กะการจะใหรวย
ไดทีขี่แพะไล ไดทาก็ขูสําทับ มาจากนิทาน
เด็ดบัวไวใย ไมตัดไมตรีใหขาด
ตะโพกสุดเสียงสังข ตะโพกงาม มาจากการชมตะโพกนางสีดาในเรื่องรามเกียรติ์
ตักบาตรถามพระ จะใหอะไรใครยังถามเขาวาอยากไดหรือไม
ตาสับปะรด สับปะรดมีตามาก สํานวนนี้ใชกับพรรคพวกที่คอยสอดสอง
ตีงูขางหาง เสี่ยงภัยเพราะธรรมดาถาตีงูขางหาง มันอาจจะใชปากกัดเอา
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ตีวัวกระทบคราด ไมพอใจคนหนึ่ง แตแกลงตอวาหรือทํารายคนอื่น หรือสิ่งอื่น

เพ่ือประชดผูนั้น
เตาใหญไขกลบ ทําผิดแลวพรางความคิด
ติเรือท้ังโกลน ติโขนยังไมไดทรงเครื่อง ดวนตําหนิสิ่งท่ียังทําไมสําเร็จ
ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา เสียของโดยไมเกิดประโยชนตอบแทน
ตบมือขางเดียวไมดัง ทําอะไรฝายเดียวไมไดรับความรวมมือก็ไมสําเร็จ
ถ่ีลอดตาชาง หางลอดตาเล็น ประหยัดในสิ่งท่ีไมควรประหยัด สุรุยสุรายในสิ่งท่ีควรประหยัด
ถอยหลังเขาคลอง เลิกแบบใหมหันไปใชแบบเกา
ถึงพริกถึงขิง รุนแรงสมความตั้งใจ
ถือหาง สนับสนุน เขาขาง
ทรัพยในดินสินในน้ํา ของมีอยูแลวจะนํามาใชเมื่อไรก็ได
ทํานาบนหลังคน เอารัดเอาเปรียบผูอื่น
ท้ิงไพตาย ใชกลอุบายท่ีสําคัญท่ีจะเอาชนะใหได
ท้ิงไพใบสุดทาย ใชความพยายามครั้งสุดทาย
ทองเทาหนวดกุง ทองเพียงเล็กนอย
นมยานกลิ้งอก จะตัดก็ตาย ท้ิงไวก็ขายหนา จําเปนตองยอมรับสภาพเดือดรอน
น้ํากลิ้งบนใบบอน ตลบตะแลงยากที่จะรูทัน
น้ําลอดใตทราย แอบแฝงเขามาทําลายทีละนอย
น้ําบอทราย สมบัติท่ีใชไมหมด
น้ําทวมปาก รูอะไรแลวพูดไมได
เนื้อเตายําเตา ใชของนั้นๆ ใหสําเร็จในตัวเอง ไมตองเอาจากที่อื่นเพ่ิม
น้ําตาลใกลมด คนท่ีชอบสิ่งใดเมื่อมีโอกาสยอมทําสิ่งน้ัน
น้ํารอนปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย การทํารุนแรงยอมไมชนะใจผูอื่น ตองใชความสุภาพออนโยน

จึงจะสําเร็จ
น้ํานอยแพไฟ ผูมีกําลังนอยยอมแพผูมีกําลังมาก
บงอับบงรา เขาท่ีอับจน
บานเมืองมีขื่อมีแป บานเมืองมีกฎหมายคุมครองเมื่อทําผิดตองลงโทษ
แบไต เปดเผยความลับ
บอกศาลา บอกเลิกไมรับผิดชอบ
ปลาของเดียวกัน พวกเดียวกัน
ปลาติดหลังแห พลอยไดรับเคราะหรวมกับผูอื่น
ปอกกลวยเขาปาก ทําไดงายมาก
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ปากหวานกนเปรี้ยว ดีแตพูด ใจไมดี
ปล้ําผีลุกปลุกผีนั่ง พยายามทําสิ่งท่ีไมนาทํา จะใหสําเร็จใหได
ปลูกเรือนครอมตอ แตงงานกับผูอื่นท่ีมีเจาของมาแลว
ผักชีโรยหนา ทําดีแตผิวเผิน หรือทําดีเพียงช่ัวครูช่ัวยาม
ผาขี้ริ้วหอทอง คนมั่งมีท่ีทําตนซอมซอ
ผิดพองหมองใจ โกรธเคือง
ผีซํ้าด้ําพลอย พลาดพลั้งแลวยังถูกซํ้าเติม
ฝนสั่งฟา ปลาสั่งน้ํา จระเขสั่งถํ้า ทําการใหญเปนครั้งสุดทาย
ฝากเน้ือฝากตัว ฝากใหผูอยูอุปการะคุมครอง
พระอิฐพระปูน ไมมีความรูสึกนึกคิดเหมือนพระที่ทําดวยอิฐปูน
พายเรือในอาง พูดหรือทําอะไรวกวน
พอฟดพอเหวี่ยง พอสูได
เพชรตัดเพชร ฉลาดเทากัน โกงเทากัน แกแคนสมกัน
มะกอกสามตะกราปาไมถูก กลับกลอก
มะนาวไมมีน้ํา พูดอยางไมมีเย่ือใย
มันเทศขึ้นโตะ ของเลวแตเอาไปใชในท่ีดีเกินไป
มดไมใหไตไรไมใหตอม ถนอมอยางดี
แมมายทรงเครื่อง หญิงมายท่ีร่ํารวย
แมมายไรทาน หญิงมายท่ียากจน
ไมงามกระรอกเจาะ หญิงงามท่ีมีมลทิน
ไมตายก็คางเหลือง ไมตายก็เจ็บหนัก มาจากสํานวนตีไก
ยกธงขาว ยอมแพ
ย้ิมดวยปาก ถากดวยตา เยาะเยยดวยกิริยาทาทาง
ยุใหรํา ตําใหรั่ว ยุใหแตกกัน
แยมปากก็เห็นไรฟน พอเริ่มพูดก็เขาใจเรื่องท้ังหมด
ยอมแมวขาย เอาของที่เสียมาแตงลวง
อยาแกวงเทาหาเสี้ยน อยาหาเรื่องเดือดรอนใสตัว
อยาเห็นขี้ดีกวาไส อยาเห็นคนอื่นดีกวาลูกหลานของตน
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ตัวอยางขอสอบ เรื่อง พยัญชนะ-สระ-วรรณยุกต

จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1. “ช”  เปนอักษรตํ่าท่ีมีเสียงคูกับอักษรตัวใด

1) ซ 2) ฉ 3) ฐ ถ 4) ศ ษ ส จ ช
2. อักษรกลาง มีก่ีตัว

1) 7 ตัว 2) 9 ตัว 3) 11 ตัว 4) 14 ตัว
3. อักษรสูง มีก่ีตัว

1) 9 ตัว 2) 24 ตัว 3) 11 ตัว 4) 10 ตัว
4. คําคูใดมีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกันท้ังสองพยางค

1) ไรฟน ลอยฟา 2) วันไหน ไหวหวั่น 3) ชางเหล็ก ฉอเลาะ 4) ฤกษยาม ลดหยอน
5. พยางค “ขรรค” กับ “คัน” มีอะไรตางกัน

1) พยัญชนะตน 2) สระ 3) พยัญชนะทาย 4) วรรณยุกต
6. คําใดประกอบดวยพยางคเปดทุกพยางค

1) ไฟฉาย 2) พอครัว 3) อําเภอ 4) นอยหนา
7. ขอใดใชเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกันทุกคํา

1) ลนลาน  ลูกหลาน  ลุฤกษ 2) พริ้งเพริศ  พรพรหม  พรักพรอม
3) ศึกษา  สมศรี  ทรุดโทรม 4) ขวักไขว  เควงควาง  ขางขวา

8. ขอใดท่ีคําทุกคําไมออกเสียงพยัญชนะบางตัว
1) สรางพรหม  พุทธ 2) จริง  สรอย  ขวัญ
3) เนตร  เหตุ  ประวัติ 4) โทรม  จักร  ญาติ

9. ขอความใดมีเสียงพยัญชนะตนของทุกพยางคเปนหนวยเสียงเดียวกัน
1) ตามตํารับราชรณยุทธ 2) พันลึกลมลั่นฟา
3) ค่ังคับขอบคงคา 4) อธึกทองแถวธาร

10. คําใดมีองคประกอบของพยางคตางจากคําอื่น
1) น้ํา 2) นอย 3) แพ 4) ไฟ

11. คําในขอใดมีท้ังพยางคปดและพยางคเปด
1) เหลวไหล 2) ทําเล 3) เนื้อคู 4) เฝาไข

12. คําในขอใดมีจํานวนพยางคเทากับคําวา “กุลธิดา” ทุกคํา
1) คุณสมบัติ  รสนิยม 2) อุณหภูมิ  กาลสมัย
3) โฆษณา  สมาคม 4) ธรรมทายาท  อุทกภัย
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13. คําในขอใดมีจํานวนพยางคเทากับคําวา “ปรารถนา” ทุกคํา
1) ศาสตราจารย  จักจ่ัน 2) สรรพางค  ตุกตา
3) นมัสการ  สรรพยอก 4) มูลนิธิ  ลักลั่น

14. คําทุกคําในขอใดท่ีพยางคตนออกเสียงไดท้ังสั้นและยาว แลวความหมายคงเดิม
1) ลางสาด  ตะวัน 2) รังวัด  ปรับทุกข
3) สัมพันธ  ปานชา 4) ชะตา  กังขา

15. พยัญชนะ “ฑ” ในขอใดอานออกเสียง /ด/ ทุกคํา
1) บัณฑิต  บิณฑบาต 2) บัณเฑาะว  มณฑก
3) บุณฑริก  บิณฑุกัมพล 4) ปาณฑพ  ขัณฑสกร

16. คําคูใดมีเสียงพยัญชนะตนในพยางคท่ี 1 และพยางคท่ี 2 เหมือนกัน
1) คูชีพ  เขาทรง 2) นิราศ  หนูหริ่ง
3) อมมือ  อยูหมัด 4) เวียนหัว  หวั่นไหว

17. คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเกิดท่ีเดียวกันทุกคํา
1) หนาม  ทราม 2) ชอน  ซอน
3) พาด  ฟาด 4) ฉัตร  หัตถ

18. คําในขอใดมีเสียงพยัญชนะตนกับพยัญชนะทายเปนเสียงเดียวกัน
1) เณร 2) ภาพ
3) ธาตุ 4) ศิษย

19. ขอใดมีเสียงพยัญชนะทายเปนเสียงนาสิกท้ังสองพยางค
1) ภาคภูมิ 2) แชมชอย
3) ราวราน 4) สรางสรรค

พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 20-22
ก. ยอเหลี่ยมเย่ียมลอยบัลลังกเลิศ ข. โอเทิดองคธาตุทิพยไอศูรย
ค. สีเทียนศรัทธาสงาทูน ง. จํารูญจํารัสยอดฉัตรชัย

20. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบหาเสียง
1) ก. 2) ข.
3) ค. 4) ง.

21. ขอใดมีเสียงพยัญชนะทายสี่เสียง
1) ก. 2) ข.
3) ค. 4) ง.

22. ขอใดมีคําตายมากที่สุด
1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค.
3) ข. และ ง. 4) ก. และ ค.
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23. คําในขอใดท่ีมีพยัญชนะตนทุกพยางคเปนอักษรคู
1) คอชาง  ธงไทย 2) พาฝน  เท่ียวพบ
3) คบเด็ก  ฟาดแมว 4) ภาพชัด  ชามถวย

24. พยางคใดมีโครงสรางตางจากพยางคอื่น
1) คํ่า 2) ถอย
3) พอ 4) เจา

25. ขอใดลงเสียงหนักทุกพยางค
1) อนุมัติ  ผูบริโภค  การเจรจา
2) โรงภาพยนตร  รถมอเตอรไซค  หนังสือพิมพ
3) ความจงรักภักดี  มีมานะพยายาม  ลําบากตรากตรํา
4) ขาวสาระบันเทิง  ชนช้ันกรรมาชีพ  ตอยติ่งตะติ้งโหนง

พิจารณาบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 26-27
1. เสียรูเรงดํารง  ความสัตย ไวนา

เสียสัตยอยางเสียสู ชีพมวยมรณา
2. ยามไรเด็ดดอกหญา แซมผม พระเอย

หอมบหอมทัดดม ดั่งบา
3. อดอยากเยี่ยงอยางเสือ สงวนศักดิ์

โซก็เสาะใสทอง จับเนื้อกินเอง
4. ใครรานใครรุกดาว แดนไทย

ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น
26. ขอใดไมมีน้ําเสียงแนะใหทํา

1) ขอ 1 2) ขอ 2
3) ขอ 3 4) ขอ 4

27. ขอใดมีเสียงสระประสมทั้ง 3 เสียง
1) ขอ 1 2) ขอ 2
3) ขอ 3 4) ขอ 4

28. คําในขอใดไมมีเสียงสระประสม
1) ใครจะปลอบกมลคนเพลียพลั้ง 2) ปลอบทั้งท้ังท่ีเราเศราเหลือท่ี
3) ลองลุนสูอีกหนเถอะคนดี 4) สูครั้งนี้แลวจะชวยดวยหัวใจ

29. ขอใดมีคําท่ีมีสระลดรูป
1) กําหนดสอบมาถึงอีกหนึ่งครั้ง 2) นี่จะพลั้งอีกไหมนะใจเอย
3) หยิบตํารามาวางก็อยางเคย 4) ความเกาเยาเยาะย้ําวาซํ้ารอย
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30. พยัญชนะในขอใดไมใชเปนตัวสะกด
1) ก ข ค ฆ 2) ฏ ฐ ฑ ฒ
3) ฉ ฌ ผ ห 4) ป พ ฟ ภ

31. คําในขอใดท่ีเสียงพยัญชนะตนไมเหมือนกันทุกคํา
1) วัน  หวาน  แวว 2) แซว  เสริม  ทรุด
3) ผลุด  ผาด  ภพ 4) จบ  จริง  จัง

32. ขอใดใชสระเหมือนกับคําวา “สวนสวรรค”
1) คชกรรม 2) ปลงอาบัติ
3) สวนะ 4) ตรวจสัตว

33. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนแตกตางจากคําอื่น
1) ถํ้า  เฒา  แทน  ฐาน  โธ 2) แสรง  ทราย  ศรี  ไซร  สรร
3) ควร  เขต  เฆ่ียน  ขันธ  ควัน 4) เฉี่ยว  ชาติ  เชาว  ฉัน  ฌาน

34. ขอใดทุกคําประสมดวยเสียงสระเดียวกัน
1) เตาเผา  เหลาเกา  เทาเปลา 2) แลงแปง  แบงแยก  แจกแจง
3) ยํ่าคํ่า  น้ําครํา  ลํานํา 4) ไยไหม  ใสไส  ไขไก
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ตัวอยางขอสอบ เรื่อง กาพยเหเรือ

จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
35. ความในขอใดแสดงวัฒนธรรมไทยโบราณไดตรงกับความขางลางมากที่สุด

“ยามสองฆองยามย่ํา ทุกคืนค่ํายํ่าอกเอง
เสียงปมี่ครวญเครง เหมือนเรียมร่ําคร่ําครวญนาน”
1) การบอกเวลา 2) การผลัดเปลี่ยนเวรยาม
3) การบอกเวลาเปลี่ยนเวรยาม 4) การบอกเวลาออกเวรและเขารับเวร

36. คําวา “เรื่อยเรื่อย” ขอใดท่ีมีความหมายเกี่ยวกับเวลาโดยตรง
1) เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง    คํ่าแลว
2) เรื่อยเรื่อยมารอนรอน    ทิพากรจะตกต่ํา
3) เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง    นกบินเฉียงไปท้ังหมู
4) เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแกว    คลับคลายเรียมเหลียว

37. ความในขอใดแสดงใหเห็นความเคลื่อนไหวท่ีมีพลังไดอยางชัดเจนท่ีสุด
1) เรือครุฑยุดนาคหิ้ว    ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
2) เรือชัยไววองวิ่ง    รวดเร็วจริงย่ิงอยางลม
3) เรือมาหนามุงน้ํา    แลนเฉื่อยฉ่ําลําระหง
4) เรือสิงหวิ่งเผนโผน    โจนตามคลื่นฝนฝาฟอง

38. ขอใดไมแสดงความเคลื่อนไหว
1) มานกรองทองรจนา    หลังคาแดงแยงมังกร
2) สรมุขมุขสี่ดาน    เพียงพิมานผานเมฆา
3) เรือริ้วทิวธงสลอน    สาครลั่นครั่นครื้นฟอง
4) สุวรรณหงสทรงพูหอย    งามชดชอยลอยหลังสินธุ

39. โคลงบทนี้ใชลีลาในการประพันธแบบใด
“สายหยุดหยุดกลิ่นฟุง ยามสาย

สายบหยุดเสนหหาย หางเศรา
ก่ีคืนกี่วันวาย วางเทวษ ราแม
ถวิลทุกขวบค่ําเชา หยุดไดฉันใด”
1) เสาวรจนี 2) นารีปราโมทย
3) พิโรธวาทัง 4) สัลลาปงคพิสัย
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พิจารณาบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 40
ก. ประยงคทรงพวงหอย ระยายอยหอยพวงกรอง

เหมือนอุบะนวลละออง เจาแขวนไวใหเรียมชม
ข. สายหยุดพุทธชาด บานเกลื่อนกลาดดาษดาไป

นึกนองกรองมาลัย วางใหพ่ีขางท่ีนอน
ค. เต็งแตวแกวกาหลง บานบุษบงสงกลิ่นอาย

หอมอยูไมรูหาย คลายกลิ่นผาเจาตาตรู
ง. ลําดวนหวนหอมตรลบ กลิ่นอาบอบสบนาสา

นึกถวิลกลิ่นบุหงา รําไปเจาเศราถึงนาง
40. ขอใดมีช่ือดอกไมมากที่สุด

1) ก. 2) ข.
3) ค. 4) ง.

41. ขอความตอไปนี้ ถาเขียนแยกวรรคใหถูกตองจะเปนคําประพันธชนิดใด
“รอนรอนออนอัสดงพระสุริยงเย็นยอแสงชวงดังน้ําครั่งแดงแฝงเมฆเขาเงาเมรุธร”
1) กาพยยานี 2) กลอนสุภาพ
3) โคลงสี่สุภาพ 4) อินทรวิเชียรฉันท

42. เจาฟาธรรมธิเบศรทรงแฝงเรื่องของทานเองไวอยางคอนขางชัดเจนใน “กาพยเหเรือ” ขอใด
1) นวลจันทรเปนนวลจริง เจางามพริ้งย่ิงนวลปลา

คางเบือนเบือนหนามา ไมงามเทาเจาเบือนชาย
2) ลําดวนหวนหอมตรลบ กลิ่นอายอบสบนาสา

นึกถวิลกลิ่นบุหงา รําไปเจาเศราถึงนาง
3) เห็นฝูงยูงรําฟอน คิดบังอรรอนรํากราย

สรอยทองยองเยื้องชาย เหมือนสายสวาทนาดนวยจร
4) แตเชาเทาถึงเย็น กล้ํากลืนเข็ญเปนอาจิณ

ชายใดในแผนดิน ไมเหมือนพ่ีท่ีตรอมใจ
43. คําท่ีมีเสนใตในคําประพันธขอใดมีความหมายตางจากท่ีใชในปจจุบัน

1) เลียงผางาเทาโผน 2) ดนตรีม่ีอึงอล
3) กรีธาหมูนาเวศ 4) เหิมห่ืนช่ืนกระมล

44. “เรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันพยอง
พลพายกรายพายทอง รองโหเหโอเหมา”
เหตุผลท่ีครุฑสามารถ “ยุด” หรือจับนาคไวไดนั้น มีขอใดไมจริง
1) ท่ีจริงครุฑเปนพ่ีนองกับนาค
2) ครุฑเถียงกับนาคเรื่องสีมาทรงรถของพระอาทิตย ครุฑแพ
3) ครุฑกับพระนารายณเสมอกัน
4) ครุฑไดรับพรจากพระนารายณใหกินนาคได
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45. รูปสัตวท่ีโขนเรือพระท่ีนั่งในกาพยเหเรือ สะทอนคานิยมกับพระมหากษัตริยในแงใด
1) ทรงเปนศูนยรวมใจของพสกนิกรท้ังมวล
2) พระบรมเดชานุภาพยิ่งใหญสมกับเปนสมมติเทพ
3) ความเจริญรุงเรืองของบานเมืองเปนเพราะพระบารมี
4) การยอพระเกียรติเปนเนื้อหาหลักประการหนึ่งของวรรณคดี

46. ขอใดใชภาพพจนตางกับขออื่น
1) สมรรถไชยไกรกาบแกว แสงแวววับจับสาคร

เรียบเรียงเคียงคูจร ดั่งรอนฟามาแดนดิน
2) เลหเลื่อนชลอดุสิตฐา นมหาพิมานรมย

มารังสฤษฏิ์พิศนิยม ผิจะเทียบก็เทียมทัน
3) ศกุนตลา นางฟาแมกฟาจากสรวง

คลื่นสมุทรสุดฤทัยไหวปวง คือทรวงนางสะทอนถอนใจ
4) ชมวาวิไลงามตา ดั่งเทพธิดาองคหนึ่ง

พอเห็นเต็มตา พลอยพารําพึง
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ตัวอยางขอสอบ เรื่อง แนวคิด คานิยม ความเชื่อ

จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
พิจารณาบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 47-48

“ราตรีก็แมนมี ขณะดีและรายปน
ไปผิดกะคนๆ คุณโทษประโยชนถม”

47. ขอใดเปนสารของคําประพันธขางตน
1) ธรรมชาติใหคุณไดก็ใหโทษได
2) โลกนี้มีท้ังคนดีและคนเลวปะปนกัน
3) มนุษยมีท้ังดานบวกและดานลบในตัว
4) ธรรมชาติแปรปรวนไดตลอดเวลา

48. ขอใดใชฉันทลักษณตรงกับคําประพันธขางตน
1) ยามบวชบมบุญไป น้ําตาไหลเพราะอิ่มบุญ
2) หมื่นแสนจะไดดี แตละคนนี้ท้ังยาก
3) ยินเสียงพยัคฆา คํารามมาตระหนกใจ
4) น้ําใจและน้ําจริง กลเปยมจะปานกัน

49. ขอใดเรียงวรรคเปนคําประพันธไดอยางถูกตอง
ก. กลิ่นคนคาวฉาวเหม็นไกล ข. คาวปลาวาเหม็นคาว
ค. ปลาคาวซาวเพียงหน ง. ปลาไมคาวเทาคาวคน

1) ข., ง., ค. และ ก. 2) ง., ก., ค. และ ข. 3) ข., ค., ง. และ ก. 4) ก., ง., ค. และ ข.
50. ขอความตอไปนี้แฝงขอคิดตามขอใด

“กอนท่ีทุกคนจะหันไปกินอาหารเม็ดเหมือนนักบินอวกาศ เรื่องความทุกขของชาวนาก็คงยังจะเปนแรง
สรางความสะเทือนใจแกกวียุคคอมพิวเตอรสืบตอไป”
1) ชาวนาไดรับความไมเปนธรรมทุกยุคทุกสมัย
2) ความทุกขของชาวนาเปนแรงบันดาลใจของกวีเสมอ
3) ความสะเทือนใจของกวีสัมพันธกับความสุขและความทุกขของชาวนา
4) แมประเทศจะพัฒนาไปสูความเจริญแลว ชาวนาก็ยังมีความสําคัญอยู

51. ขอใดมีความหมายตรงกับคําประพันธตอไปนี้
“เผยพระยศยินเยง ยานแกลว”

1) ยืนพระยศอยูคง คูหลา
2) พระยศยิ่งภิยโย ผานแผ ภพนา
3) สิบทิศท่ัวลือละเวง หวั่นเดช ทานนา
4) พระเดชาพระแสดงดลเผด็จคู เข็ญแฮ
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52. ขอใดสะทอนความคิดเก่ียวกับความกตัญูกตเวที
1) เผากษัตริยเพลิงงู อยาดูถูกวานอย
2) ครูบาสอนอยาโกรธ โทษตนผิดพึงรู
3) เลือดเนื้อผิเจือยา ใหหายไดจะชิงถวาย
4) อยายลเยี่ยงถวยแตกมิติด จงยลเยี่ยงสัมฤทธิ์แตกมิเสีย

53. จากขอความตอไปนี้ ขอใดเปนเหตุผลท่ีทําใหชูชกเฆ่ียนตีพระกุมาร
“กุมารหญิงชายนี่แนแลวสิหวา ทีจะเปนพอชาลีแมกัณหา ท้ังถอยคําวาจาฉลาดเหลือเจาเลห ถาแมน

ขอไดสมคะเนจะใชตางทาส จะฉลาดเฉโกโกงเอากู”
1) ชูชกเกรงวาจะถูกหลอกลวง
2) พระกุมารดูเฉลียวฉลาดเกินวัย
3) พระกุมารแสดงวารูเทาทันชูชก
4) ชูชกเกรงจะกําราบพระกุมารไมได

54. ขอใดไมใชลักษณะสังคมท่ีปรากฏในขอความตอไปนี้
“กูไปทบานทเมืองไดชางไดงวงไดปวไดนางไดเงือนไดทอง กูเอามาเวนแกพอกู พอกูตายยังพ่ีกู กูพร่ํา

บําเรอ  แกพ่ีกูดั่งบําเรอแกพอกู พ่ีกูตายจึงไดเมืองแกกูท้ังกลม”
1) เปนสังคมท่ีมีการคาขายกับบานเมืองอื่น
2) เปนสังคมท่ีมีทาสซ่ึงไดจากการทําสงคราม
3) เปนสังคมท่ีบุตรมีหนาท่ีตองเลี้ยงดูบิดามารดา
4) เปนสังคมท่ีมีการปกครองโดยสืบสันตติวงศ

55. ขอใดเปนการกลาวเพ่ือใหกําลังใจอยางชัดเจนท่ีสุด
1) ธรรมดามหาสมุทร มีคราวหยุดพายุผัน

มีคราวสลาตัน ตั้งระลอคกระฉอกฉาน
2) ผิวพอกําลังเรือ ก็แลนรอดไมราวราน

หากกรรมจะบันดาล ก็คงลมทุกลําไป
3) แกรอดตลอดฝง จะรอดทั้งจะช่ืนชม

เหลือแกก็จําจม ใหปรากฏวาถึงกรรม
4) ผิวทอดธุระนิ่ง บวุนวิ่งเยียวยาทํา

ท่ีสุดก็สูญลํา เหมือนท่ีแกไมหวาดไหว
56. ขอความตอไปนี้มีสาระสําคัญท่ีสุดตามขอใด

“พอมีลูกมากดวยกัน การซ่ึงมีโอกาสและใหทุนทรัพย ซ่ึงจะไดเลาเรียนวิชานี้เปนทรัพยมรดกอันประเสริฐ
ดีกวาทรัพยสินเงินทองอื่นๆ ดวยเปนของติดตัวอยูไดไมมีอันตรายที่จะเส่ือมสูญ”
1) ความรูเปนสิ่งประเสริฐ 2) ความรูมีคากวาสมบัติอื่น
3) ความรูไมกอใหเกิดอันตราย 4) ความรูติดตัวไมมีวันหมดสิ้น
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57. ขอใดแสดงความคิดเก่ียวกับความรักตางจากขออื่น
1) ต่ําศักดิ์หรือมารักวงศเทเวศร ใหผิดเพศตุนาหงันอสัญหยา

เหมือนอิเหนาเสาวภาคยกับบุษบา เออสาสิท่ีใจไมเจียมใจ
2) เหมือนกระตายหมายชมจันทรา อันสูงสุดสายตาอยูเต็มไกล

คงมิไดเชยชมสมคิด ตองทนพิษความรักจนตักษัย
3) สตรีใดในพิภพจบแดน ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา

ดวยใฝรักใหเกินพักตรา จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย
4) ซํ้าเปนขัตติยชาติผูอาจหาญ ควรหักราญรักใหประลัยหาย

อยาเหยียดตนต่ําชาอยางนาอาย ลงมุงหมายทาสีไมดีเลย
58. คําประพันธตอไปนี้สาระสําคัญตรงตามขอใด

“จิตใครผิไดตอง วรโลกะธรรมศรี
แลวยอมบพึงมี จะประหวั่นฤกังวล

ไรโศกธุลีสูญ และสบายบมัวมล
ขอนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี”

1) ความซาบซึ้งในโลกธรรม 2) ความไมหวั่นไหวในโลกธรรม
3) ความปลอดโปรงใจเพราะธรรมอันประเสริฐ 4) ความเขาใจในความดับสิ้นของกิเลสตัณหา

59. ขอใดไมมีคําท่ีสื่อความบอกจํานวน
1) จักเขนเข็ญใหมอด    จักขอดเข็ญใหมวย
2) ตางรีบระเห็จเขาโรม    โหมหักหาญราญรุก
3) เรี่ยวรณรงคเริงแรง    แทงถีบฉัดตะลุมบอน
4) เขาราญรอนรุมรุก    คลุกคลีกันหนั่นหนา

60. ขอใดไมไดแสดงขนบประเพณีเก่ียวกับกษัตริย
1) สอดสังวาลเฉวียงองค  มกุฏทรงเทริดเกศ  อยางอิศเรศรามัญ
2) ปวงประนมนบเกลา  งามเสงี่ยมเฟยมเฝา  อยูถาทูลสนอง
3) แจงกิจจาตระหนัก  จ่ึงพระปนปกธาษตรี  บุรีรัตนหงสา ธ ก็บัญชาพิภาษ
4) เห็นฉัตรปกหาช้ัน  ก้ันบนเบื้องหลังสาร  เขาก็ทราบการโดยขนาด  วาอุปราชขุนทัพ

61. ขอความใดสะทอนความเช่ือมากกวาคานิยม
1) เหตุนี้ผิวเชาช่ัว ฉุกเข็ญ

เกิดเมื่อยามเย็นดี ดอกไท
2) ลูกตายฤใครเก็บ ผีฝาก พระเอย

ผีจักเทงท่ีโพล ท่ีเพลใครเผา
3) พระดัดคดีดล โดยเยี่ยง ยุกดิ์นา

เย็นอุระฤาราว ราษฎรรอนหอนมี
4) พระกอพระเกิดชนม ชุบชีพ มานา

เกรงบทันลูกได กลับเตาตอบสนอง
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62. ขอใดใชฉันทลักษณแบบเดียวกับคําประพันธตอไปนี้
“ขาวเศิกเอิกอึง ทราบถึงบัดดล
  ในหมูผูคน ชาวเวสาลี”

1) จะถูกผิดกระไรอยูมนุษยผูกระทํามาและคูใดก็จูงมาประเทียบไถมิใชหรือ
2) บงเน้ือก็เนื้อเตนทิศเสนสะรีรัวท่ัวรางและทั้งตัวก็ระริกระรัวไหว
3) แรมทางกลางเถื่อนหางเพ่ือนหาผูหนึ่งใดนึกดูเห็นใครไปมี
4) เอออุเหมนะมึงชิชางกระไรทุทาสสถุลฉะนีไฉนก็มาเปน

63. พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขอใดแสดงคานิยมตรงกับแนวคิดสําคัญของ
บทประพันธเรื่องชโยสยาม
1) เจานายจะเปนผูไดทําราชการมีช่ือเสียงดีก็อาศัยไดแตสติปญญาความรูและความเพียรของตัว
2) จงอุตสาหะเลาเรียนโดยความเพียรอยางย่ิง เพ่ือจะไดมีโอกาสที่จะทําการใหเปนคุณแกบานเมืองของตัว
3) จงอุตสาหะที่จะเรียนวิชาเขามาเปนกําลังท่ีจะทําตัวใหดีกวาสัตวดิรัจฉานใหจงได จึงจะนับวาเปนการได

สนองคุณพอ
4) การซ่ึงจะใหออกไปเรียนครั้งน้ีมีความประสงคมุงหมายแตจะใหไดวิชาความรูอยางเดียวไมมั่นหมายจะให

เปนเกียรติยศช่ือเสียงอยางหนึ่งอยางใด
64. ขอใดไมใชภาพพจน

1) สําเภาแลนระรี่เรื่อยเฉื่อยไปจนถึงเมืองแกว
2) ธรรมดาวาสตรีนี้เปนเกาะแกงกีดกระแสกุศล
3) หวานลอมดวยคํายอชักเอาแมน้ําท้ังหาเขามาลอ
4) สวนพระทองรอยช่ังท้ังคูพิศดูเห็นบุรุษโทษสิบแปดประการ

65. ขอใดไมใชคานิยมท่ีเกิดจากความเช่ือ
1) เสวยนั้นผันพระพักตรไปบูรพทิศ เจริญฤทธ์ิชันษาสถาผล

แมนผินพักตรทักษิณถิ่นมณฑล ไมขาดคนรักใครเวียนไปมา
2) อนึ่งวันชําระสระพระเกลา อังคารเสารสิ้นวิบัติปดไถม

ตัดเล็บวันพุธจันทรกันจัญไร เรียนสิ่งใดวันพฤหัสสวัสดี
3) อันมีดพราอาวุธอันตราย อยูใกลกายพึงระวังใหหนักหนา

จะหยิบทรงใชสอยทุกเพลา ประมาทพาเหตุรายทําลายองค
4) อนึ่งผาทรงจงนุงเหน็บขางขวา กันเขี้ยวงาจระเขเดรัจฉาน

อนึ่งอยาไปใตชองคลองตะพาน อยาลอดรานฟกแฟงแรงราคี
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ตัวอยางขอสอบ เรื่อง สํานวน คําพังเพย และสุภาษิต

จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
66. ขอใดมีใจความตรงกับคําพังเพย “กินปูนรอนทอง”

1) คนทําผิดมักจะกระวนกระวายใจ 2) คนทําผิดมักจะชอบแกตัว
3) คนทําผิดมักแสดงอาการพิรุธออกมา 4) คนทําผิดมักจะเผลอบอกโดยไมรูตัว

67. สํานวนใดมีความหมายตรงขามกับคําวา “พกหิน”
1) ใจเบา 2) ใจงาย 3) ใจนอย 4) ใจเสาะ

68. กระทําการลงไปลวงหนาท้ังๆ ท่ีไมทราบถึงผลลัพธ กลาวเปนสํานวนอุปมาวา
1) น้ําลอดใตทราย 2) หวังน้ําบอหนา 3) หวานพืชหวังผล 4) ไมเห็นน้ําตัดกระบอก

69. สํานวนที่วา “ปดสวะใหพนหนาบาน” มีความหมายตรงกับขอใด
1) การเตือนใหรูรักษาความสะอาดทั้งในบานและบอกบาน
2) การมีนิสัยมักงาย ปดภาระใหพนตัว
3) การไมรับผิดชอบในงานที่ตนไดรับมอบหมาย
4) การรักษาผลประโยชนของตนโดยไมใสใจวา ผูอื่นจะเดือดรอนเพราะการน้ัน

70. ประโยควา “สิ่งที่เปนภัยอยูใกลตัว” ใชสํานวนไทยวาอะไร
1) หนีเสือปะจระเข 2) ขวางงูไมพนคอ
3) หนามยอกอก 4) ชางสาร งูเหา ขาเกา เมียรัก

71. คนท่ีทําสิ่งใดโดยวิธีรุนแรง กลาวเปนสํานวนวาอยางไร
1) น้ําเช่ียวขวางเรือ 2) หักดามพราดวยเขา 3) ตัดไฟหัวลม 4) ขิงก็ราขาก็แรง

72. หาความเดือดรอนใสตัวเองโดยใชเหตุ กลาวเปนคําอุปมาวาอยางไร
1) เอาเนื้อมาสูเสือ 2) เอามือซุกหีบ
3) เอาเนื้อไปแลกกับหนัง 4) เอาทองไปลูกระเบื้อง

73. สํานวนใดผูกขึ้นเพ่ือมุงสอนหญิงโดยเฉพาะ
1) ชิงสุกกอนหาม 2) ปลูกเรือนครอมตอ 3) น้ําตาลใกลมด 4) กินน้ําใตศอก

74. “อยูดีไมวาดี .................... ไปขอเด็กมาเล้ียงแทๆ”  ควรใชสํานวนในขอใดมาเติมลงในชองวาง
1) แกวงเทาหาเสี้ยน 2) เอามือซุกหีบ 3) พุงหอกเขารก 4) หาเหาใสหัว

75. สํานวนขอใดหมายถึงไดทุกข
1) กินน้ําใตศอก 2) กินน้ําตาตางขาว 3) กินปูนรอนทอง 4) กินน้ําเห็นปลิง

76. ขนมผสมน้ํายา ใชในทํานองอะไร
1) มีขอดีและขอเสียพอๆ กัน 2) เขากันไดดี
3) เขากันไมได 4) อยางหนึ่งดี อยางหนึ่งเลว

77. สํานวนขอใดมีความหมายไมเหมือนกับขออื่นๆ มากที่สุด
1) หวานนอกขมใน 2) หวานลิ้นกินตาย 3) หวานอมขมกลืน 4) หวานเปนลมขมเปนยา
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78. สํานวนขอใดมีความหมายตรงขามกับ “หนาเปน”
1) หนาบานเทากระดง 2) หนาเปนมาหมากรุก
3) หนาบานเปนจานแบน 4) หนาราวกับพระจันทรวันเพ็ญ

79. สํานวนคําพังเพยขอใดท่ีหมายถึง “เสียทั้งนอยทั้งมาก”
1) เสียเกลืออยาใหเนื้อเนา 2) เสียรังวัด
3) เสียนอยเสียยากเสียมากเสียงาย 4) เสียกําซํ้ากอบ

80. สํานวนขอใดท่ีแปลวา “ไกลมาก”
1) สุดมือควา 2) สุดเอื้อม 3) สุดสายปาน 4) สุดหลาฟาเขียว

81. สํานวนขอใดท่ีใชเปรียบเทียบคนที่เกะกะระราน
1) วัวพันหลัก 2) วัวเขาเกก 3) วัวลืมตีน 4) วัวสันหลังหวะ

82. “ถาพูดจาหรือทําอะไรรุนแรง คนก็ไมเกรงใจ แตถาพูดจาออนหวาน คนก็ท้ังรักท้ังกลัว” ควรใชสํานวนไทย
ขอใดจึงจะตรงกับความดังกลาว
1) ปากวาตาขยิบ 2) ปากหวานกนเปรี้ยว
3) มือถือสากปากถือศีล 4) น้ํารอนปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย

83. สํานวนตอไปนี้ ขอใดท่ีมีวิธีอุปมาตางไปจากกลุม
1) จับแพะชนแกะ 2) เขียนเสือใหวัวกลัว 3) ขี่ชางจับตั๊กแตน 4) ตีวัวกระทบคราด

84. ท่ีกลาววา “ใครกลัวจะไดรับทุกข ยอมไดรับทุกขเพราะความกลัว” ตรงกับสํานวนไทยวา
1) ตีตนกอนไข 2) เกลียดขี้ขี้ตาม
3) แกวงเทาหาเสี้ยน 4) ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว

85. ขอใดใชสํานวนไดถูกตองที่สุด
1) เด็กพวกน้ีคึกคักยังกับจับปูใสกระดงเชียวนะ
2) เขามีตาเปนสับปะรดเชียวนะ เพราะฉะนั้นเราจะพูดจะทําอะไรตองระมัดระวังเอาไว
3) คนสมัยใหมไมคอยเช่ือกฎแหงกรรม แตสําหรับฉันเช่ือวากรรมติดตามเราเหมือนกงจักรกับดอกบัว
4) เราอยาไปเอาอยางงานศพของครอบครวันัน้เลย ทําแตพอสมฐานะดกีวา เดีย๋วจะช่ือวานอนตายตาไมหลับ

86. ขอใดเหมาะสมที่จะเติมลงในชองวาง “เพ็ญนี่แยจริงๆ ชอบจับผิดคนอื่นเขา เรื่องเล็กก็ทําเปนเรื่องใหญ
ทีตัวเองทําผิดไมคอยจะรูตัว บางทีก็ปดเสียเงียบเชียว เขาทํานอง ....................”
1) ชางตายท้ังตัวเอาใบบัวปด
2) วาแตเขาอิเหนาเปนเอง
3) ไมรูไมช้ีดีนักรูจักใช รูอะไรแลวท้ิงทํานิ่งเฉย
4) โทษคนอื่นมองเห็นเปนภูเขา โทษของเราแลไมเห็นเทาเสนขน

87. ขอใดใชสํานวนเปรียบเทียบเหมาะสมที่สุด
1) ท้ังๆ ท่ีใครก็รูวาผูทําผิดคือใคร เขาก็ยังประโคมขาว ราวกับเด็กเลี้ยงแกะวายังหาตัวคนรายไมได
2) แววตาภาคภมูใิจมากเหมอืนไดแกวสารพัดนกึไวในครอบครอง เมือ่รูวาไดรบัคดัเลอืกใหเปนนกักีฬาทีมชาติ
3) เด็กกลุมนี้กะลอนเหลือประมาณ พอไดรวมกลุมกัน จะครื้นเครงเฮฮาเหมือนจับปูใสกระดง
4) ถึงวินัยและเพ่ือนๆ จะแอบตกลงกันเฉพาะหมูตนวาจะไปเท่ียวภูเก็ต เพ่ือนกลุมอื่นก็รูราวกับกําแพงมีหู

ประตูมีตา
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88. ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง
1) เขาเปนคนดี คงจะไมเปนอะไรนักหรอก เพราะคนดียอมตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม
2) ใครๆ ก็ยอมทําผิดพลาดไดเสมอ เพราะสี่ตีนยังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง
3) ลูกชายของเขาเกงเหมือนพอ อยางนี้เขาเรียกวาเช้ือไมท้ิงแถว
4) เธอไปหวานลอมเขาอยูทําไม จะชักใบใหเรือเสียเทาไรเขาก็ไมยอมทําตามหรอก

89. ขอใดใชสํานวนถูกตอง
1) สามีภรรยาคูนี้ เหมาะกันเหมือนไมเบ่ือไมเมา
2) เด็กคนนี้ฉลาด บอกอะไรนิดเดียวก็เขาใจ ไมตองจํ้าจ้ีจํ้าไช
3) เขาคิดจะขี่ชางจับตั๊กแตนอีกแลว มีเงินอยูแสนเดียว แตคิดจะปลูกบานราคาหาแสน
4) เขายอมขายผาเอาหนารอดเพ่ือเอาเงินไปจัดงานใหคุณพออยางสมเกียรติ

90. “พ่ีนองคูนี้ เขาใกลกันทีไรเปนทะเลาะกันทุกที”  ขอความนี้ตรงกับสํานวนวาอะไร
1) ขิงก็รา ขาก็แรง 2) ขนมผสมน้ํายา 3) ขมิ้นกับปูน 4) เกลือจ้ิมเกลือ

91. สํานวนใดมีความหมายในทางสั่งสอนใหระมัดระวังในการดํารงชีวิต
1) เก่ียวแฝกมุงปา 2) จับงูขางหาง 3) ไมดูตามาตาเรือ 4) กินน้ําไมเผ่ือแลง

92. สํานวนในขอใดเหมาะสมจะเติมลงในชองวางของขอความตอไปนี้
“รายงานฉบบันีเ้ขาทําอยาง .................... จรงิๆ คือ ทําอยางขอไปท ีไมไดอยางน้ีก็เอาอยางนัน้มาเขยีนแทน

ใหเสร็จๆ ไป”
1) ผักชีโรยหนา 2) สุกเอาเผากิน 3) จับแพะชนแกะ 4) ขายผาเอาหนารอด

93. ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง
1) เขาพยายามพ่ึงตวัเองไมเบียดเบียนญาตพ่ีินอง แตคราวนีต้องออกปากขอยมืเงนิเพราะเขาจนตรอกจริงๆ
2) คุณสองคนเปนเพ่ือนกันมานาน จะมาปนเกลียวกันเพราะผลประโยชนขัดกันเทาน้ีเองหรือ
3) เด็กคนนี้สอบเขามหาวิทยาลัยได เพราะมีครูประจําช้ันคอยหนุนหลังอยู
4) นักศึกษาจีนกอหวอดประทวงรัฐบาล ท่ีลิดรอนเสรีภาพของประชาชน

94. สํานวนในขอใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวาง
“พอแมตองไมเลี้ยงลูกอยางตามใจ แตควรฝกใหรูจักอดทนตอความยากลําบากบางลูกจะไดไมกลายเปน

คนประเภท ....................”
1) ใสสาแหรกแขวนไว 2) ทาดีทีเหลว 3) เหยียบขี้ไกไมฝอ 4) ไมหลักปกเลน

95. ขอใดใชสํานวนถูกตอง
1) เขาอยากเปนหัวหนาช้ัน แตปากก็บอกวาไมอยากเปน เขาทํานองปากวาตาขยิบ นั่นแหละ
2) การท่ีความลับรั่วไหลไปถึงฝายตรงขามได แสดงวาเผอเรอกระเชอกนรั่ว
3) เมื่อทราบขาววาทุกคนในชั้นสอบผานหมด ทุกคนดีใจยังกับปลากระด่ีไดน้ํา
4) พ่ีคนโตชอบลอนองคนเล็กแรงๆ เหมือนหมาหยอกไก

96. สํานวนใดเหมาะสมที่สุดสําหรับเติมในชองวาง
“ทานจะทําอะไรก็ปลอยทานไปเถอะอยา .................... เลย ทานไมฟงเสียงคนอยางเราหรอก ดีไมดีจะถูก

ทานเขมนเอาดวย”
1) เอามือซุกหีบ 2) เอาไมสั้นไปรันขี้ 3) แกวงเทาหาเสี้ยน 4) เอาไมซีกไปงัดไมซุง
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97. จงเติมสํานวนในขอความตอไปนี้ ใหมีความหมายสอดคลองกัน
“เขาเปนคนประเภท .................... ไมนาไวใจ กลับกลอกโลเล เดี๋ยวก็ไปเขากับฝายโนนเดี๋ยวก็มาเขากับ

ฝายนี้”
1) เด็กเลี้ยงแกะ 2) นกสองหัว 3) จับปลาสองมือ 4) คดในของอในกระดูก

98. ขอใดตรงกับสํานวน “ใกลเกลือกินดาง”
1) เขาเสียใจที่ปฏิเสธไมรับคนมีความสามารถเขาทํางาน
2) งานนิทรรศการของบริษัทตองลมเหลว เพราะขาดคนมีฝมือของบริษัท
3) ผูอํานวยการสืบเสาะหาผูทรงคุณวุฒินอกบริษัท ท้ังๆ ท่ีผูเช่ียวชาญอยูในบริษัท
4) เขาไดเลือกเพชรกอน แตปรากฏวาไปเลือกเอาเพชรไมแทเขา ท้ังๆ ท่ีมีเพชรแทหลายเม็ด

99. ขอความใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวาง
“หลังจากไฟไหมบานเธอแลว เธอแทบ .................... เพราะไมเหลือของมีคาอยูเลย”

1) สิ้นเรี่ยวแรง 2) สิ้นเนื้อประดาตัว 3) สิ้นไรไมตอก 4) สิ้นอกสิ้นใจ
100. “น้ํานิ่งไหลลึก”  หมายความวาอยางไร

1) คนท่ีมีสติปญญา แตไมไดแสดงภูมิรูออกมา 2) คนท่ีไมรูอะไรเลยแตอวดรู
3) คนท่ีรูอะไรแลวแตพูดไมได 4) คนท่ีไมคอยพูดมักมีอุบายลึก

101. “เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ”  หมายความวาอยางไร
1) ไมรูจักคาของสิ่งท่ีมีอยู 2) ลดตัวลงไปโตตอบกับคนที่ต่ํากวา
3) ตองตกไปอยูในหมูคนท่ีต่ํากวา 4) เอาของชนิดหนึ่งไปใชแทนของอีกสิ่งหนึ่ง

102. “ผูนอยที่คอยแตพูดตามผูใหญ”  กลาวตรงกับขอใด
1) กระโถนทองพระโรง 2) นกมีหูหนูมีปก
3) ลูกขุนพลอยพยัก 4) หนังหนาไฟ

103. “เขาทั้งคูถูกบังคับใหแตงงานกัน”  กลาวตรงกับขอใด
1) วัวใครเขาคอกคนนั้น 2) ขมเขาโคขืนใหกินหญา
3) เขียนเสือใหวัวกลัว 4) ตกกระไดพลอยโจน

104. “พกหินดีกวาพกนุน”  มีความหมายวาอยางไร
1) หินหนักกวาปูน 2) ควรพกหินติดตัวไวเสมอ
3) งานหนักไดประโยชนกวางานเบา 4) ตองมีใจหนักแนน

105. “ฟงหูไวหู คิดดูใหแน ไหนเท็จไหนแท ใครครวญจงดี”  หมายถึงการฟงในขอใด
1) อยาฟงความขางเดียว 2) ฟงอยางมีวิจารณญาณ
3) ฟงอะไรตองเช่ือครึ่งไมเช่ือครึ่ง 4) ฟงอะไรตองรูจักคิด

106. “การเก็บความรูสึกไดดี”  ตรงกับขอใด
1) น้ํานิ่งไหลลึก 2) ทองไมรูรอน
3) พกหินดีกวาพกนุน 4) น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก
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จงนําตัวอักษรหนาขอความดานขวามือมาใสหนาขอดานซายมือที่มีความหมายเหมือนกัน
.......... 107. ดวนไดสามผลามมักพลิกแพลง ก. สาวไสใหกากิน
.......... 108. ขี้ราดโทษลอง ข. ขี้กอนใหญใหเด็กเห็น
.......... 109. เกลือเปนหนอน ค. ตัดไฟแตหัวลม
.......... 110. มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท ง. หาเหาใสหัว
.......... 111. ลูกไมหลนไมไกลตน จ. ไปไหนมาสามวาสองศอก
.......... 112. เปนเบี้ยลาง ฉ. จับปูใสกระดง
.......... 113. เข็นครกขึ้นภูเขา ช. อดเปรี้ยวไวกินหวาน
.......... 114. อัฐยายซ้ือขนมยาย ซ. รําไมดีโทษปโทษกลอง
.......... 115. โปรดสัตวไดบาป ฌ. ชักนํ้าเขาลึก ชักศึกเขาบาน
.......... 116. ฤๅษีเลี้ยงลิง ญ. นุงเจียมหมเจียม
.......... 117. ลูกเตาอยูสบายดี หรือสี่ตําลึงสามบาท ฎ. ชาดไมดีสีไมแดง
.......... 118. เอามือซุกหีบ ฏ. กินน้ําใตศอก

ฐ. งมเข็มในมหาสมุทร
ฑ. เนื้อเตายําเตา
ฆ. ทําคุณบูชาโทษ

จงแกไขสํานวนคําพังเพยที่ขีดเสนใตใหถูกตอง
119. นี่คุณมีอะไรก็พูดกันตรงๆ ดีกวา อยาเสียเวลาเปนเจาถอยหมอความอยูเลย
120. เด็กคนนี้ซนเหลือเกินเหมือนจับแพะชนแกะ ครูประจําช้ันหนักใจมาก
121. แมเธอหยารางกับสามี แตยังมีเสนหย่ัวยวนนี่แหละเขาวาแมมายทรงเคร่ือง
122. คุณชางตกใจเกินกวาเหตุ ทําเปนกระตายถูกเสือแหยไปได
123. ปาอาศัยลูกท่ีมีรายไดนอย จึงคอยเก็บเงินไดเล็กๆ นอยๆ แบบน้ําซึมบอทราย
124. เขานอนหลับไมรูคูไมเห็น ไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีทางจังหวัดจัดขึ้น
125. เบี้ยนอยหอยนอยท่ีหามาไดแตละครั้ง เราเก็บไวไมอยู
126. เธออยามายุแหยใหเราผิดฝาผิดตัวกันเปลาๆ
127. คุณอยาปฏิบัติตัวเปนมาใช ทําใจดีใหเขาอาศัยแลวตองเดือดรอนภายหลัง
128. เขาหยิ่งเหมือนมันเทศข้ึนโตะ ลืมอดีตท่ีต่ําตอยของตนเสียสนิท
129. เขาทําดีมาตั้งแตตนถึงตอนปลายก็ลมเหลวเสียเขาทํานองตนรายปลายดี
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เฉลย
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41. 1) 42. 4) 43. 4) 44. 3) 45. 2) 46. 3) 47. 2) 48. 4) 49. 1) 50. 2)
51. 3) 52. 3) 53. 4) 54. 1) 55. 3) 56. 2) 57. 4) 58. 3) 59. 4) 60. 3)
61. 1) 62. 3) 63. 2) 64. 3) 65. 3) 66. 3) 67. 1) 68. 4) 69. 4) 70. 4)
71. 2) 72. 2) 73. 4) 74. 4) 75. 2) 76. 1) 77. 3) 78. 2) 79. 4) 80. 4)
81. 2) 82. 4) 83. 2) 84. 2) 85. 2) 86. 4) 87. 4) 88. 4) 89. 4) 90. 3)
91. 4) 92. 2) 93. 3) 94. 3) 95. 1) 96. 4) 97. 2) 98. 3) 99. 2) 100. 4)
101. 2) 102. 3) 103. 2) 104. 4) 105. 2) 106. 4)

107. ช 108. ซ 109. ฌ 110. ญ 111. ฎ
112. ฏ 113. ฐ 114. ฑ 115. ฒ 116. ฉ
117. จ 118. ง

119. ชักแมน้ําท้ังหา
120. จับปูใสกระดง
121. กระดังงาลนไฟ
122. กระตายตื่นตูม
123. เก็บเบี้ยใตถุนราน
124. นอนหลับทับสิทธ์ิ
125. เบ้ียหอย
126. ผิดใจ
127. มาอารี
128. ก้ิงกาไดทอง
129. เรือลมเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก
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แนวขอสอบ O-NET

1. คําใดมีองคประกอบของพยางคตางจากคําอื่น
1) น้ํา 2) นอย 3) แพ 4) ไฟ

2. คําในขอใดมีท้ังพยางคปดและพยางคเปด
1) เหลวไหล 2) ทําเล 3) เนื้อคู 4) เฝาไข

3. คําในขอใดมีจํานวนพยางคเทากับคํา “กุลธิดา” ทุกคํา
1) คุณสมบัติ  รสนิยม 2) อุณหภูมิ  กาลสมัย 3) โฆษณา  สมาคม 4) ธรรมทายาท  อุทกภัย

4. “โครงการศูนยวิทยาศาสตร .......... เทคโนโลยีประจําจังหวัดเปนโครงการ .......... ใหประชาชนตระหนัก
.......... ความสําคัญของวิทยาศาสตร”
ควรเติมคําในขอใดลงในชองวางจึงจะเหมาะสม
1) กับ / เพ่ือ / ตอ 2) หรือ / เพ่ือ / ถึง 3) และ / ท่ี / ตอ 4) และ / ท่ี / ถึง

5. ขอใดแสดงชนิดของคําตางไป
1) ชายคา 2) ชายตา 3) ชายฝง 4) ชายธง

6. กลุมคําในขอใดไมใชเพ่ือขยายความ
1) หัวรานํ้า 2) หัวปกหัวปา 3) หัวหลักหัวตอ 4) หัวไมวางหางไมเวน

7. การใชคําวา “ไม” ในขอใดท่ีตางไปจากขออื่น
1) ทําไมไมกินขาว 2) ฉันดูเขาไมออก 3) ไมไปเท่ียวหรือ 4) ไมมีเงินเลยวันนี้

8. คําในขอใดท่ีสลับตําแหนงกันแลวยังมีความหมายคงเดิมทุกคํา
1) ตอบโต  รองเรียก  เบิกบาน 2) มัวหมอง  อยูกิน  เหลียวแล
3) หลับนอน  หนาแนน  อดทน 4) แหนงหนาย  จัดเจน  แคลวคลาด

พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 9-10
“สตรีรางบอบบางผูนี้หากดูจากรูปลักษณภายนอกแลว จะดูไมรูเลยวาเธอมีบรรดาศักดิ์เปนถึงคุณหญิง

เพราะความท่ีไมแตงองคทรงเครื่อง ไมคอยประดับเพชรนิลจินดาแพรวพราวเหมือนคนอื่น”
9. ขอความขางตนมีคําซอนกี่คํา

1) 3 คํา 2) 4 คํา 3) 5 คํา 4) 6 คํา
10. ขอความขางตนมีคําประสมกี่คํา

1) 1 คํา 2) 2 คํา 3) 3 คํา 4) 4 คํา
11. ขอใดเปนคําประสมทุกคํา

1) ปากเปลา  ออนนอม  หัวแข็ง 2) บานชอง  ตาถ่ัว  คอหอย
3) ลูกฟูก  ยกเลิก  รถเร็ว 4) ทางออก  รับสั่ง  รองพระบาท

12. คําในขอใดมีวิธีการสรางคําเหมือนคํา “รูปภาพ” ทุกคํา
1) เครื่องยนต  สะพานไฟ  ศูนยการคา 2) วนศาสตร  เศวตฉัตร  เศรษฐกิจ
3) ถายเท  ทรัพยสิน  เจ็บไข 4) สุญญากาศ  ธนาคาร  เหตุการณ
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13. ขอใดใชเครื่องหมายไมยมกแทนคําซํ้าได
1) เธอทําหนาท่ีเปนเปนประจํา 2) ท่ีฉันทําเปนเปนเพราะเธอ
3) ทําไมรีบฝงเสียยังเปนเปนอยูนี่นา 4) หากเปนของจําเปนเปนตองซ้ือ

14. พระราชาเสด็จประพาสปา ยามลมหนาวประภาตมาพาใจส่ัน
ก. ข.

พอดับไฟประพาศก็ดับพลัน ท่ีพระองคประภาษนั้นประทับใจ
ค. ง.

บทประพันธขางตนนี้ คําท่ีขีดเสนใตตามขอใดสะกดถูกท้ัง 2 คํา
1) ก. และ ค. 2) ก. และ ง. 3) ข. และ ค. 4) ค. และ ง.

15. ขอใดใชเครื่องหมายถูกตอง
1) นัดชุมนุมครั้งใหญท่ีนครฯ 2) ทานท้ังหลายลองคิดดูเถอะครับ!
3) ประชุม “เครียด” แกปญหายางพารา 4) เสนอขึ้นเงินเดือนขาราชการ 11-14%

16. ประโยคใดมีจํานวนคําในประโยคมากที่สุด
1) ไทยเปนประเทศแรกที่จัดใหมีวันแหงครอบครัว 2) การแตงกายดีเปนสิ่งท่ีชวยสงเสริมบุคลิกภาพ
3) น้ําเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย 4) สมุนไพรสามารถรักษาโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ

17. ขอใดมีคําเขียนผิดปนอยู
1) กอลฟ  ทอฟฟ  ยีราฟ 2) กงสุล  ค็อกเทล  แคปซูล
3) คลัตช  ซอส  เซลลูโลส 4) กอบป  ประมิด  แอสฟลต

18. ขอใดเรียงลําดับคําในประโยคไมถูกตอง
1) เวลาอยูตอหนาธารกํานัลกิริยามารยาทควรระมัดระวังใหเรียบรอย
2) เจาภาพเตรียมจตุปจจัยไทยธรรมไวถวายพระเรียบรอยแลว
3) วิ่งตากฝนมาเปยกซกเชียว ไปอาบน้ําอาบทากอนแลวมารับประทานอาหาร
4) เมื่อกินยานี้แลวประมาณครึ่งช่ัวโมง ฤทธ์ิยาทําใหคุณรูสึกงวงนอน

19. ขอใดมิไดสื่อความถึงจํานวนสอง
1) คูพระคูนาง 2) คูหมั้นคูหมาย 3) คูทุกขคูยาก 4) คูบานคูเมือง

20. ประโยคในขอใดมีความหมายตางไปจากขออื่น
1) ท่ีเชียงใหมปนี้มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการไดจัดคายพักแรม
2) มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการไดจัดคายพักแรมท่ีเชียงใหมปนี้
3) มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการท่ีเชียงใหมไดจัดคายพักแรมปนี้
4) ปนี้มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการไดจัดคายพักแรมท่ีเชียงใหม

21. ขอใดไมใชอวัจนภาษา
1) แกดีใจจนหลั่งถ่ังน้ําตา     ลูบหลังลูบหนาดวยปรานี
2) พอสบพักตรเณรพยักใหทันใด    ดวยน้ําใจผูกพันกระสันหา
3) จึงอวยพรสอนสั่งสารพัน    ใหกลอมเกลี้ยงเลี้ยงกันจนบรรลัย
4) พลายแกวเห็นแลวก็ยินดี    ช้ีบอกทองประศรีไปทันใด
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22. ขอใดใหความรูเรื่องของภาษาถูกตอง
1) บางภาษาเทานั้นท่ีมีการขยายประโยคใหยาวออกไปไดเรื่อยๆ
2) แมภาษาของชาติท่ีไมไดติดตอกับชาติอื่นก็มีการเปลี่ยนแปลง
3) พยางคในแตละภาษายอมประกอบดวยเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต
4) บางภาษามีคํานามคํากริยา แตไมมีคําขยายนามและคําขยายกริยา

23. ขอใดมีคําท่ีรูปสระออกเสียงทุกคํา
1) นิตินัย  ภูมิลําเนา  โลกธาตุ 2) ประณิธิ  ภูมิฐาน  ประสูติกาล
3) ชาติรส  ภูมิประเทศ  เหตุวาจก 4) สวัสดิการ  ภูมิปญญา  ญาติกา

24. ขอความใดมีเสียงพยัญชนะตนของทุกพยางครวมได 2 หนวยเสียง
1) ตามตํารับราชรณยุทธ 2) พันลึกลมลั่นฟา
3) ค่ังคับขอบคงคา 4) อธึกทองแถวธาร

25. ขอใดไมมีเสียงสระประสม
1) คนท่ีย้ิมและหัวเราอยูเสมอมักจะมีใบหนาออนกวาอายุจริง
2) ดินแดนแหงทะเลสาบนับพันคือประเทศฟนแลนด
3) สมองสวนหนามีหนาท่ีควบคุมการพูด การเคลื่อนไหว และบุคลิกภาพ
4) นักทองเท่ียวจะช่ืนชมสภาพชีวิตความเปนอยูของชาวตลาดน้ําวัดไทร

26. ขอใดใชเสียงวรรณยุกตตรงกับขอความตอไปนี้
“นกนอยนอนแนบน้ําในนา”

1) มดเล็กกัดเจ็บแทจริงเจียว 2) ยักษนั้นตัวใหญล้ําเหลือคณา
3) โตะนี้เราเพ่ิงซ้ือวันวาน 4) ฟาร่ําครืนครั่นคลายครวญคราง

27. ขอใดมีสํานวนตางประเทศ
1) เขาสนใจวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
2) เธอโดยสารรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม
3) ฉันไดยินขาววาเขาจะไปอังกฤษในอนาคตอันใกลนี้
4) อาจารยนํานักเรียนและเจาหนาท่ีของโรงเรียนไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บ

28. สํานวนใดท่ีควรเติมในบทสนทนาตอไปนี้
“ฉันวาเขาพูดไมจริงนะ”
“ก็เรื่องมันแลวไปแลวอยา .................... เลยนะ”

1) มากหมอมากความ 2) เอามือไปซุกหีบ 3) แกวงเทาหาเสี้ยน 4) ฟนฝอยหาตะเข็บ
29. จงเลือก “คําส่ีพยางค” เติมลงในชองวางใหความหมายเหมาะสมและสอดคลองกันท้ังประโยค

“เด็กหญิงเล็กๆ หนาตา .................... เดิน .................... ตามพ่ีชายซ่ึงเดินอยาง .................... เขาไปหา
ชายชราทาทาง ....................”
1) กระจุมกระจ๋ิม, สะลึมสะลือ, กระฉับกระเฉง, กระวีกระวาด
2) สะลึมสะลือ, กระจุมกระจ๋ิม, กระวีกระวาด, กระฉับกระเฉง
3) กระจุมกระจ๋ิม, กระวีกระวาด, กระฉับกระเฉง, สะลึมสะลือ
4) สะลึมสะลือ, กระวีกระวาด, กระฉับกระเฉง, กระจุมกระจ๋ิม
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30. ประโยคขอใดสื่อความไมกํากวม
1) รถขุดทรายแมน้ําเลยทําใหตลิ่งพัง 2) เขาไปหัวหินดวยดวยขัดใจไมได
3) ของมันๆ อยางนี้ใครจะไมชอบ 4) เธอทําบุญใหคนจนหมดตัว

31. ประโยคในขอใดมีความกระชับ
1) เขาถูกฆาตายท่ีหลังสวนเมื่อคืนวานนี้
2) ขอทานไดโปรดกรุณารับทราบเรื่องนี้ดวย
3) อนุชนรุนหลังควรรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูสืบไป
4) ในการพัฒนาชนบท รัฐบาลควรสงเสริมการเกษตรเปนประการแรก

32. คําท่ีขีดเสนใตในขอใดใชถูกตอง
1) ทําไมเธอถึงทําหนาเลอลาอยางนั้น 2) เดี๋ยวนี้ฐานะของเขาซวนเซไปแลว
3) ขาวการสูรบในกัมพูชาเจือจางลงแลว 4) นักดนตรีไดซักซอมมาดีแลวหรือ

33. ประโยคใดใชภาษาไดถูกตอง
1) มีประชาชนผูยากไรท่ีอยูอาศัยเปนจํานวนมาก
2) ทางจังหวัดไดสั่งการใหเรือทองแบนไปชวยประชาชน
3) ไดขาววามีปลาตายลอยเปนแพอยูเต็มแมน้ํา
4) กระเทียมเปนพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกมากท่ีสุดคือจังหวัดเชียงใหม

34. ขอใดเรียงลําดับคําดีท่ีสุด
1) ปรับปรุงครั้งใหญบริษัทเกษตรไทยฝายกิจการสาขา
2) ปรับปรุงบริษัทเกษตรไทยครั้งใหญฝายกิจการสาขา
3) ปรับปรุงครั้งใหญฝายกิจการสาขาบริษัทเกษตรไทย
4) ปรับปรุงฝายกิจการสาขาบริษัทเกษตรไทยครั้งใหญ

35. ขอใดถูก
1) นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนเปนอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
2) นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนเปนราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
3) นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนเปนพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
4) นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนเปนพระอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

36. ในจดหมายขอเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นอกจากวัน เวลา จํานวนนักเรียน และจุดประสงคแลวควร
กลาวถึงอะไรอีก
1) คําขอบคุณ 2) จํานวนวิทยากร 3) วัยของนักเรียน 4) ระยะเวลาในการเดินทาง

37. ประธานนกัเรยีนโรงเรยีนแหงหนึง่ เขยีนจดหมายถงึผูอาํนวยการหอสมดุแหงชาต ิ เพ่ือขออนญุาตนํานกัเรยีน
เขาชมหองสมุดวชิรญาณ ใชกระดาษเขียนจดหมายสีมวงออน มีลายดอกไมประปราย เขียนดวยลายมือท่ี
สวยงามเปนระเบียบ เขียนคําขึ้นตนวา “เรียน ผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติ” และลงทายวา “ขอแสดง
ความนับถือ” ใสซองจดหมายราชการตราครุฑ สงทางไปรษณีย
ขอใดเปนขอบกพรองท่ีสุดในการสื่อสารดวยจดหมายนี้
1) การสงจดหมายโดยไมมีผูรับรอง 2) การเขียนดวยลายมือแทนการพิมพ
3) วัสดุท่ีใชในการเขียนจดหมาย 4) ภาษาท่ีใชในการข้ึนตนและลงทาย
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38. ขอใดใชภาษาถูกตองในการส่ือสารทางโทรศัพท
1) ฮัลโหล หนวยพัฒนาสตรีหรือคะ ดิฉันมีธุระทางราชการขอปรึกษาทานผูอํานวยการคะ
2) ฮัลโหล 580-3922 ใชไหมคะ ดิฉันนางสาววิมล ชุมฉ่ํา ขอเรียนสายทานผูอํานวยการคะ
3) สวัสดีคะ ดิฉันขอความกรุณาเรียนทานผูอํานวยการมารับสายดวยคะ
4) สวัสดีคะ ดิฉันนางสาววิมล ชุมฉ่ํา ขอพูดกับทานผูอํานวยการคะ

39. หากทานตองกลาวปราศรยัเนือ่งในโอกาสไดรบัตาํแหนงใหมในหนวยงาน เพ่ือใหการพูดครัง้น้ีประสบความสาํเรจ็
และเปนธรรมชาติ ทานจะเลือกวิธีการพูดแบบใด
1) การพูดโดยฉับพลัน 2) การพูดโดยอาศัยตนราง
3) การพูดโดยวิธีการทองจํา 4) การพูดโดยวิธีอานจากราง

40. ขอความขอนัดพบอาจารยขอใดเหมาะสมที่สุด
1) อาจารยคะ ดิฉันวางเวลา 13.30 น. ขอพบอาจารยดวยคะ
2) อาจารยคะ ดิฉันขอพบอาจารยดวน เพ่ือปรึกษาเรื่องเรียน
3) อาจารยคะ ดิฉันมาหาอาจารยแลวแตไมพบ พรุงนี้เชาดิฉันจะมาอีกครั้งคะ
4) อาจารยคะ ดิฉันมาหาอาจารยแลวแตไมพบ พรุงนี้อาจารยจะมาไหมคะ กรุณาบอกดวยคะ

41. นักเรียนจะใชคําขึ้นตนในการกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามขอใด
1) ขอพระราชทานกราบบังคมทูลฝาพระบาท
2) ขอพระราชทานกราบบังคมทูลใตฝาพระบาท
3) ขอพระราชทานกราบบังคมทูลฝาละอองพระบาท
4) ขอพระราชทานกราบบังคมทูลใตฝาละอองพระบาท

42. ขอใดไมใชสํานวนตางประเทศ
1) เขาถูกจับไปเรียกคาไถ 2) เธอพบวาตัวเองกําลังรองไหอยูคนเดียวในหอง
3) เขาเดินเขามาในหองพรอมกับหนังสือหอบใหญ 4) เราควรรักษาไวซ่ึงเกียรติยศ และความรับผิดชอบ

พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 43-46
“(1) ผูอภิปรายคนหนึ่งไดกลาววา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช อาจไมทรงมีบทบาทใดๆ

เลยในการเลือกและเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องของบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลท่ีหนึ่ง / (2) การเปลี่ยนแปลง
เนื้อเรื่องใดๆ คงเปนงานท่ีกวีเทานั้นตั้งใจทําเพ่ือยอพระเกียรติพระองค / (3) ดังนั้นคงจะไมถูกตองท่ีจะสรุปวา
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับนี้สะทอนใหเห็นพระราชประสงคและพระราชนิยมบางประการของพระองค / (4) แต
ถาพิจารณาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชใหดีแลว คงตองยอมรับกันวา
พระองคทรงเปนผูรักระเบียบและความถูกตองเปนอยางย่ิง / (5) ดังจะเห็นไดจากการท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหชําระกฎหมายที่ยุงเหยิงอยูตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย และใหชําระพระไตรปฎกถึงสองครั้ง เพ่ือใหไดตนฉบับท่ี
ถูกตองไมผิดเพ้ียน / (6) ดงันัน้คงเปนไปไมไดวาพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชจะไมทรงมสีวนรวม
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ฉบับนี้เลย”
43. ขอความตอนใดเปนทรรศนะของผูเขียนขอความนี้

1) ขอความท่ี 1-6 2) ขอความท่ี 2-6 3) ขอความท่ี 3-6 4) ขอความท่ี 4-6
44. ขอความตอนใดเปนขอเท็จจริงท่ีผูเขียนยกมาอางอิงในการแสดงทรรศนะ

1) ขอความท่ี 2 2) ขอความท่ี 3 3) ขอความท่ี 5 4) ขอความท่ี 6
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45. ขอความตั้งแต 1-3 มีความสัมพันธของขอสนับสนุนและขอสรุปอยางไร
1) ขอความท่ี 1 เปนขอสนับสนุน ขอความท่ี 2 และ 3 เปนขอสรุป
2) ขอความท่ี 1 และ 2 เปนขอสนับสนุน ขอความท่ี 3 เปนขอสรุป
3) ขอความท่ี 3 เปนขอสนับสนุน ขอความท่ี 1 และ 2 เปนขอสรุป
4) ขอความท่ี 2 และ 3 เปนขอสนับสนุน ขอความท่ี 1 เปนขอสรุป

46. ผูเขียนขอความนี้แสดงเหตุผลของตนดวยวิธีใด
1) การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ 2) การอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ
3) การอนุมานจากผลลัพธไปหาผลลัพธ 4) ไมแสดงความสัมพันธของสาเหตุและผลลัพธ

อานบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 47-50
“ขึ้นช่ือวาขาวลือหรือเช่ืองาย แมขาวรายไรความจริงย่ิงสับสน

สิบปากวามิยึดถือเทามือตน ถาเกิดผลเห็นจริงสิ่งสําคัญ
เจกต่ืนไฟ ไทยต่ืนขาว ลาวต่ืนยศ นับเปนบทเรียนรูผูเช่ือมั่น
ย่ิงใกลขาวเหมือนยิ่งไกลไปทุกวัน อยาไดปนขาวลือเช่ือถือเลย”

47. สวนท่ีขีดเสนใตในคําประพันธนี้มีความสําคัญอยางไร
1) ขยายความ 2) ยํ้าความรูสึก 3) เนนความสมจริง 4) เพ่ิมน้ําหนักความหมาย

48. แนวคิดสําคัญของคําประพันธบทนี้ ตรงกับขอใดตามกาลามสูตร
1) อยาถือโดยไดยินอยางโนนอยางนี้ 2) อยาถือโดยเหตุนึกเดาเอา
3) อยาถือโดยตรึกตามอาการ 4) อยาถือโดยนัยคือคาดคะเน

49. คําประพันธนี้นอกจากบังคับสัมผัสแลว ขอบังคับท่ีถือกันวากลอนตองมีไดแกขอใด
1) เสียงพยัญชนะ 2) เสียงวรรณยุกต 3) เสียงสั้นยาวของคํา 4) เสียงหนักเบาของคํา

50. ท่ีเรียกวา “บาทโท” ไดแกวรรคใด
1) วรรคท่ี 1, 2, 3, 4 2) วรรคท่ี 5, 6, 7, 8 3) วรรคท่ี 1, 2, 5, 6 4) วรรคท่ี 3, 4, 7, 8

51. หัวขาวขอใดอานแลวไดใจความท่ีสุด
1) วาติกันไกลเกลี่ยศึกเลบานอน 2) คลอดลูกพญานาคตุนชาวบานงายๆ
3) ตํารวจควาน้ําเหลวฆาโหดนายดาน 4) ตกทองอีกแลว! คราวนี้นักศึกษา

52. ขอใดไมออกเสียง “อะ” ในคําท้ังสองคํา
1) ราชบุรี  คุณสมบัติ 2) ผลิตภัณฑ  พระชนมพรรษา
3) ปรัชญา  วิตถาร 4) ศีลธรรม  โบราณวัตถุ

53. ขอความในขอใดไมใชวิธีการ “ปฏิพากย” ในการนําเสนอสาร
1) ความเกิดดับธรรมดาอุทาหรณ 2) วนเวียนหวางทุกขสุขทุกวันวาร
3) เกิดแลวกอลอแลวเรนเย็นแลวรอน 4) วนและวิ่งคืนและวันหวั่นและไหว

54. “เบ้ืองหนาชีวิตมนุษยนั้นคิดเปรียบไดดุจดังสนามรกเรียวหนามหรือความมืดฟงดูเถิด...เรายังตองฝาขามไป”  
ขอความขางตนนี้ ถาจัดวรรคใหม จะไดคําประพันธชนิดใด
1) กลอน 2) กาพยยานี 3) กาพยฉบัง 4) กาพยสุรางคนางค
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55. “หัวลานลูกละเบี้ยดูเสียหนา ลูกขี้ขาอะไรลานประจานหัว
ใครลานจอนควรเจียมเสงี่ยมตัว มันสิบหัวสิบเบี้ยออกเรี่ยทาง”
ขอความจาก “นิราศพระบาท” ขางตนนี้ ผูเขียนตองการจะแสดงออกในลักษณะใด
1) ประชดประชัน 2) ลอเลียน 3) เปรียบเปรย 4) ตักเตือน

56. ขอความในขอใดท่ีแสดงใหเห็นชัดเจนวาตัวละครมีความเช่ือท่ีสอดคลองกับหลักพุทธศาสนา
1) สิ้นสูญบุญเราไปลับตา    เวทนาท่ีไหนใครจะรัก
2) ยากงายตายเปนประการใด    ใหเปนไปตามกรรมที่ทํามา
3) รักเหมือนลูกเตาจะเอาบุญ    นอนอุนกินอิ่มไมอาวรณ
4) ครั้นจะพากันเขาไปเหยาเรือน    เกรงจะเหมือนทํากรรมใหมารดา

57. แนวคิดของเรื่อง “ราตรี” คืออะไร
1) ความสุขทางโลกไมอาจเทียบไดกับความสุขทางธรรม
2) ราตรีท่ีงดงามยอมสิ้นสุดไดเมื่อทิวามาเยือนโลก
3) ราตรีเปรียบเสมือนคน มีท้ังดีและราย
4) สุขและทุกขเปนของคูกัน

58. บทประพันธตอไปนี้ แสดงวาผูแตงนิยมในคุณธรรมขอใดเดนชัด
“ฉันอยูเพ่ือหนาท่ีท่ีพันผูก เพ่ือฝงปลูกความหวังพลังไข

เปนทอธารรักทนลนพนไป หลอดวงใจแลงรื่นใหช่ืนบาน”
1) ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 2) ความเมตตาเพ่ือนมนุษย
3) ความมีมานะสรางสรรค 4) การชวยเหลือผูยากไร

59. มัวหมอก - จะฉีกมานท่ีมัวหมน
มัวแดด - จะเดินดนจนแดดสาง
...............................................................

ไปเสพความอางวางของชีวิต
วรรคใดท่ีนําไปใสในชองวางแลว ไดความสมบูรณท่ีสุด
1) แมรอนแดดแผดกายแทบวายวาง 2) จะแข็งใจเดินดนจนสิ้นทาง
3) ทางไกลก็จะไปจนไกลทาง 4) มีขุนเขาดงเถ่ือนเปนเพ่ือนทาง

60. ความในขอใดท่ีแสดงใหเห็นไดชัดเจนวาผูพูดเปนผูท่ีมีวาทศิลปในเชิงโนมนาวใจ
1) ถึงตัวไปใจอยูกับมารดา    จะหาไหนไดเหมือนเจาประคุณ
2) ออนนอมยอมถวายซึ่งชีวิต    รับผิดแลวขาเห็นไมเปนไร
3) แมเปนหวงบวงใยใจจะขาด    อนาถนักอยางไรไมรูท่ี
4) รูวาเจาคุณเอ็นดูสัตว    จึงดั้นดัดลัดดงตรงมาหา

61. ขอความในขอใดแฝงนัยถึงประวัติชีวิตของสุนทรภู
1) สัญชาติชายทรชนที่คนใด    ใหหลีกไกลรอยโยชนอยารวมทาง
2) อยารูมีโรคาในสารพางค    ท้ังรูปรางขอใหราวกับองคอินทร
3) ท้ังหวายตรวนลวนเครื่องท่ีลําบาก    ใหปราศจากท้ังคนเขาขมเหง
4) ความระยําคําใดอยาไดยิน   ใหสุดสิ้นสูญหายละลายเอง
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62. “มามัวแตกลัวบาป ก็จะอยูทําไมกัน
อยากสุขสนุกนัน ทิก็ตองดําริแสวง

ใครมีกําลังออน ก็ตองแพผูมีแรง
ใครเดชะสําแดง ก็จะสมอารมณปอง”
อธรรมเทพบุตรชักจูงในทํานองใด
1) ย่ัวยุ 2) แนะประโยชน 3) ช้ีขอเท็จจริง 4) บอกวิถีทางของโลก

63. “นฤบดีโถมถีบสู ศึกธาร
ฟอนฟาดสุงสุมาร มอดมวย
สายสินธุซ่ึงนองพนานต หายเหือด แหงแฮ
พระเรงปรีดาดวย เผด็จเสี้ยนเศิกกษัย”
โคลงลิลิตตะเลงพายนี้กลาวถึงเรื่องใด เรื่องนั้นมีความหมายสําคัญอยางไร
1) นิมิตบอกเหตุ ความมีชัยตอศัตรู
2) การปราบจระเข ความพายแพของขาศึก
3) น้ําปาหลากทวมทัพขาศึก การไมตองเสียกําลังรบ
4) การตอสูดุเดือดของพระนเรศวร พระมหาอุปราชขาดคอชาง

64. “หัสดีรณเรศอาง อวสาน นี้นา
นับอนาคตกาล หอนพอง
ขันติยายุทธบรรหาร คชคู กันแฮ
คงแตเผือพ่ีนอง ตราบฟาดินกษัย”
คําเชิญชวนใหกระทํายุทธหัตถีท่ีสมเด็จพระนเรศวรตรัสกับพระมหาอุปราชา
เปนการกลาวในทํานองใด
1) ทาทาย 2) พยากรณ 3) รูการณไกล 4) ชักจูงโดยโวหาร

65. “ยามสองฆองยามย่ํา ทุกคืนค่ํายํ่าอกเอง
เสียงปมี่ครวญเครง เหมือนเรียมร่ําคร่ําครวญนาน”
ความในขอใดแสดงวัฒนธรรมไทยโบราณไดตรงกับความขางบนมากที่สุด
1) การบอกเวลา 2) การผลัดเปลี่ยนเวรยาม
3) การบอกเวลาเปลี่ยนเวรยาม 4) การบอกเวลาออกเวรและเขารับเวรใหม

66. คํา “เรื่อยเรื่อย” ขอใดท่ีมีความหมายเกี่ยวกับเวลาโดยตรง
1) เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง    คํ่าแลว
2) เรื่อยเรื่อยมารอนรอน    ทิพากรจะตกต่ํา
3) เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแกว    คลับคลายเรียมเหลียว
4) เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง    นกบินเฉียงไปท้ังหมู

67. ความในขอใดแสดงใหเห็นความเคลื่อนไหวท่ีมีพลังไดอยางชัดเจนท่ีสุด
1) เรือครุฑยุดนาคหิ้ว    ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
2) เรือชัยไววองวิ่ง    รวดเร็วจริงย่ิงอยางลม
3) เรือมาหนามุงน้ํา    แลนเฉื่อยฉ่ําลําระหง
4) เรือสิงหวิ่งแผนโผน    โจนตามคลื่นฝนฝาฟอง
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พิจารณาบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 68-69
ก. ขาวสุดพุดจีบจีน เจามีสินพ่ีมีศักดิ์

ท้ังวังเขาชังนัก แตพ่ีรักเจาคนเดียว
ข. จะประมวลเทวษไว พระชลนัยนท่ีโหยหา

ดินฟาและยมนา ไมเทาเทียมท่ีเรียมตรอม
ค. โอหนาวอื่นพอขืนอารมณได แตหนาวใจยากแคนนี้แสนเข็ญ

ท้ังหนาวนอนไกลนุชสุดจะเย็น ใครปะเปนเหมือนหนึ่งขาจะวาจริง
ง. ใครไมเคยรูฤทธ์ิความคิดถึง ใครไมเคยซาบซึ้งกับความฝน

ใครไมเคยมีรักปกชีวัน ใครคนนั้นคงไมชํ้ากับคําลา
68. ขอใดใชถอยคําท่ีทําใหผูอานเกิดความรูสึกและนึกเห็นภาพไดชัดเจนท่ีสุดตามจินตนาการของกวี

1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง.
69. ขอใดเลนคําซํ้าเพ่ือเพ่ิมน้ําหนักความไดมากที่สุด

1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง.

พิจารณาบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 70-72
“กองชางขับชางเขางางแยง งวงควางาแทงไมทอถอย

กรุยแตะเสาไตใหญนอย พังทับยับยอยลงทันใด”
70. คําประพันธขางตน กวีเลนสัมผัสในกี่แหง

1) 10 แหง 2) 11 แหง 3) 12 แหง 4) 13 แหง
71. ขอความท่ีวา “รูชอบใชหอบห้ิว เหนื่อยแพแรงโรย” ตรงกับความในขอใด

1) ความรูเปรียบคูดวย กําลัง กายเอย 2) มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน
3) เสียศักดิ์สูประสงค สิ่งรู 4) รูไวใชวา ใสบาแบกหาม

72. โครงพระราชนิพนธขางลางนี้ อาจนํามาใชเปนประโยชนไดมากที่สุดในโอกาสใด
“บัณฑิตจักเปรียบแม นที จืดฤๅ

เห็นขุนจอกแหนมี มากดวย
กระหายดื่มเย็นดี ตนสุข เกษมแฮ
นอยยิ่งนอยนักมวย มอดไดแทนตัว”
1) เมื่อปฏิบัติงาน 2) เลือกมิตร
3) เมื่อคบหาสมาคมทั่วไป 4) เมื่อขอความชวยเหลือ

พิจารณาบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 73-74
ก. คางเบือนเบือนหนามา ไมงามเทาเจาเบือนชาย
ข. ใครตองของจิตชาย ไมวายนึกตรึกตรึงทรวง
ค. สรอยทองยองเยื้องชาย เหมือนสายสวาทนาดนวยจร
ง. กระแหแหหางชาย ดั่งสายสวาทคลาดจากสม

73. คําวา “ชาย” ในขอใดท่ีมีความหมายตางจากขออื่น
1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง.

74. ขอความในขอใดใชวิธีการเลนคําในการเสนอภาพ
1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง.
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75. “การสอบเอนทรานซไมมีใครชวยเราไดนอกจากตัวเราเอง คนท่ีพรอมท่ีสุดยอมจะมีโอกาสมากกวา
คนท่ีไมพรอม นี่คือจุดหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต อยาไดประมาท ขณะนี้ยังมีเวลาแกไขจุดท่ีบกพรอง

ทุกคนฝนท่ีจะเขาเรียนในมหาวิทยาลัย แตฝนจะเปนจริงไดก็ตองเตรียมตัวใหพรอม อยางไรก็ตาม
การสอบเขามหาวิทยาลัยไมใชทุกสิ่งในชีวิต หากสอบไดก็นาภูมิใจท่ีสุด แตหากพลาดก็ไมควรทอแท เพราะมี
คนจํานวนไมนอยท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตโดยไมตองจบมหาวิทยาลัย”
ขอความน้ีตรงกับสํานวนตามขอใด
1) สี่เทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง 2) ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน
3) ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น 4) ฝนท่ังใหเปนเข็ม

พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 76-77
“จงเช่ือมัน่ในตวัเอง และความใฝฝนของเธอในการมุงหนาสูความใฝฝนทุกอยาง จักมขีณะหนึง่ ซ่ึงเหมอืนกบัวา

ความใฝฝนไดสิ้นสูญไป ยามน้ันเอง เธอตองมีความเช่ือมั่นในความเปนคนเชนเธอ จงเช่ือวาเธอมีความสามารถ
ท่ีจะเอาชนะมัน ไมใชอุปสรรคใดขวางเสนทางของเธอ”

76. ผูเขียนขอความขางตนตองการใหผูรับสารเกิดความรูสึกใดมากที่สุด
1) สบายใจ 2) ประทับใจ 3) มีกําลังใจ 4) ภาคภูมิใจ

77. ผูเขียนขอความขางตนจะมีลักษณะนิสัยอยางไรมากที่สุด
1) ยอมรับผูอื่น 2) เอื้อเฟอเผ่ือแผ 3) เห็นใจเพ่ือนมนุษย 4) มองโลกในแงดี

78. “เบิกทรัพยวันละบาทซื้อ มังสา
นายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆา ไปอวน
สองสามสี่นายมา กํากับ กันแฮ
บังทรัพยสี่สวนถวน บาทสิ้นเสือตาย”
บทประพันธขางตนใหขอคิดตามขอใด
1) พวกมากลากไป 2) คนรายกวาเสือ
3) การคดโกงเกิดขึ้นไดเมื่อมีโอกาส 4) ผูออนแอกวายอมถูกเอาเปรียบ

พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 79-80
“จงเคารพและเขาใจในการดํารงอยูของแตละสังคม จงเคารพในกระบวนความคิดและการตัดสินใจของ

แตละกลุม แลวเราจะพบความเปนหนึ่งของแตละผูคน เหมือนตนไมทุกตนยอมมียอดของมันเอง”

79. ขอความขางตนนี้เหมาะสมท่ีจะเปนบทสรุปของบทบรรยายเรื่องใด
1) การพัฒนาสังคม 2) การทํางานรวมกัน 3) เสรีภาพสวนบุคคล 4) ศักยภาพของมนุษย

80. “เหมือนตนไมทุกตนยอมมียอดของมันเอง”  คําท่ีขีดเสนใตหมายถึงขอใด
1) ความเปนไปและคงอยูตามลักษณะสังคมทุกสังคม
2) ความคิดและการตัดสินใจของคนในกลุม
3) เอกลักษณของแตละบุคคลในสังคม
4) ลักษณะเฉพาะของสังคมท่ีแตกตางกัน
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เฉลย

1. เฉลย 3) แพ
“แพ” มีองคประกอบของพยางค คือ เสียงพยัญชนะตน เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต เปน

พยางคเปด
1), 2) และ 4) มีเสียงพยัญชนะทายดวย เปนพยางคปด

2. เฉลย 2) ทําเล
“ทํา” เปนพยางคปด  “เล” เปนพยางคเปด

1) และ 4) เปนพยางคปดท้ัง 2 พยางค
3) เปนพยางคเปดท้ัง 2 พยางค

3. เฉลย 4) ธรรมทายาท  อุทกภัย
กุลธิดา อานออกเสียงเปน 4 พยางค เทากับคําวา ธรรมทายาท และอุทกภัย

1) รสนิยม อานออกเสียงเปน 3 พยางค
2) อุณหภูมิ อานออกเสียงเปน 3 พยางค
3) อานออกเสียงเปน 3 พยางคท้ัง 2 คํา

4. เฉลย 4) และ / ท่ี / ถึง
ชองวางท่ี 1 เติม “และ” เช่ือมคํา “วิทยาศาสตร”, “เทคโนโลยี”
ชองวางท่ี 2 เติม “ที่” เช่ือมประโยคเล็กเขากับประโยคใหญ
ชองวางท่ี 3 เติมบุพบท “ถึง” ซ่ึงใชกับกริยา “ตระหนัก”

5. เฉลย 2) ชายตา
ชายตา เปนคํากริยา

1), 3) และ 4) เปนคํานาม
6. เฉลย 3) หัวหลักหัวตอ

หัวหลักหัวตอ ใชเปนคํานาม มีความหมายวา สิ่งสําคัญท่ีเห็นเปนไมสําคัญไป
1) หัวรานํ้า ใชเปนคําวิเศษณ หมายความวา ไมไดสติ
2) หัวปกหัวปา ใชเปนคําวิเศษณ หมายความวา โงหัวไมขึ้น
4) หัวไมวางหางไมเวน ใชเปนคําวิเศษณ หมายความวา ถูกใชงานจนไมไดวางเวน

7. เฉลย 2) ฉันดูเขาไมออก
“ไม” ใชขยายคําวิเศษณ “ออก”

1), 3) และ 4) “ไม” ใชขยายกริยา
8. เฉลย 4) แหนงหนาย  จัดเจน  แคลวคลาด

1) และ 3) สับตําแหนงกันแลวจะมีความหมายตางไปจากเดิมทุกคํา
2) “อยูกิน” กับ “กินอยู” ความหมายตางกัน

9. เฉลย 3) 5 คํา
คําซอน คือ คําท่ีเกิดจากการนําคําเดิมท่ีมีความหมายเหมือนกัน หรือคลายคลึงกันมาซอนกัน

ขอความท่ียกมามีคําซอน 5 คํา คือ บอบบาง รูปลักษณ แตงองคทรงเครื่อง เพชรนิลจินดา และแพรวพราว
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10. เฉลย 3) 3 คํา
ขอความท่ียกมามีคําประสม 3 คํา คือ ภายนอก บรรดาศักดิ์ และคุณหญิง

11. เฉลย 4) ทางออก  รับสั่ง  รองพระบาท
1) ออนนอม เปนคําซอน
2) บานชอง เปนคําซอน
3) ยกเลิก เปนคําซอน

12. เฉลย 3) ถายเท  ทรัพยสิน  เจ็บไข
“รูปภาพ” เปนคําซอน
ถายเท ทรัพยสิน เจ็บไข เปนคําซอนทุกคํา

1) เปนคําประสมทุกคํา
2) เปนคําสมาสทุกคํา
4) สุญญากาศ, ธนาคาร เปนคําสมาสท่ีมีลักษณะสนธิ

เหตุการณ เปนคําซอน
13. เฉลย 3) ทําไมรีบฝงเสียยังเปนเปนอยูนี่นา

การใชไมยมกซํ้าคําจะตองซํ้าคําชนิดเดียวกัน หนาท่ีเดียวกัน และความหมายเดียวกัน คําวา
“เปนเปน” ในตัวเลือก 3) นี้ เปนคํากริยาเหมือนกัน ทําหนาท่ีเปนตัวแสดงเหมือนกัน และมีความหมาย
เหมือนกันดวย จึงใชไมยมกแทนการเขียนซํ้าได

14. เฉลย 2) ก. และ ง.
“ประพาส” ในขอ ก. สะกดถูก มีความหมายวา ไปเท่ียว
“ประภาต” ในขอ ข. ตองแกเปน “ประพาต” มีความหมายวา พัด หรือกระพือ
“ประพาศ” ในขอ ค. ตองแกเปน “ประภาส” มีความหมายวา แสงสวาง
“ประภาษ” ในขอ ง. สะกดถูก มีความหมายวา พูด

15. เฉลย 4) เสนอขึ้นเงินเดือนขาราชการ 11-14%
1) เครื่องหมาย ฯ ใชสําหรับละคําท่ีประกอบคําหนา เชน กรุงเทพฯ โปรดเกลาฯ
2) เครื่องหมาย ! ใชแสดงความตกใจ หรือใชอยูขางหลังคําอุทาน
3) เครื่องหมาย “  ” ใชครอมคําท่ีมีความหมายเปนนัยพิเศษ ในตัวเลือก 3) นี้ใชเครียดในความหมาย

ตามคํานี้อยูแลว ไมจําเปนตองใชเครื่องหมาย “  ” กํากับ
16. เฉลย 1) ไทยเปนประเทศแรกที่จัดใหมีวันแหงครอบครัว

มี 11 คํา คือ ไทย เปน ประเทศ แรก ท่ี จัด ให มี วัน แหง ครอบครัว
2), 3) และ 4) มี 8 คํา เทานั้น

17. เฉลย 4) กอบป  ประมิด  แอสฟลต
มีคําเขียนผิดอยู 1 คํา คือ “ประมิด” ตองแกเปน “พีระมิด”

18. เฉลย 1) เวลาอยูตอหนาธารกํานัลกิริยามารยาทควรระมัดระวังใหเรียบรอย
ควรเรียงลําดับคําในประโยคใหถูกตอง ดังนี้
“เวลาอยูตอหนาธารกํานัล ควรระมัดระวังกิริยามารยาทใหเรียบรอย”

19. เฉลย 4) คูบานคูเมือง
“คู” ใน “คูบานคูเมือง” มีความหมายวา สําหรับ
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20. เฉลย 3) มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการท่ีเชียงใหมไดจัดคายพักแรมปนี้
ท่ีเชียงใหมขยายเด็กพิการ จึงมีความหมายตางไปจากขออื่น

1), 2) และ 4) สื่อความหมายวา จัดคายพักแรมท่ีเชียงใหม
21. เฉลย 3) จึงอวยพรสอนสั่งสารพัน    ใหกลอมเกลี้ยงเลี้ยงกันจนบรรลัย

อวัจนภาษา หมายถึง ภาษาซ่ึงสื่อความคิดความเขาใจกันโดยไมไดใชถอยคํา เชน อาจใชอาการ
สัญญาณ ฯลฯ

วัจนภาษา คือ ใชถอยคํา สังเกตจากคํากริยา “อวยพร”, “สอนสั่ง” และมีถอยคําท่ีปรากฏ คือ
“ใหกลอมเกลี้ยงเลี้ยงกันจนบรรลัย”

22. เฉลย 2) แมภาษาของชาติท่ีไมไดติดตอกับชาติอื่นก็มีการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงในภาษาไมไดเกิดจากการติดตอกับชาติอื่นเทานั้น แตอาจเกิดจากสาเหตุอื่น เชน

สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป การเรียนภาษาของเด็ก การใชภาษาในชีวิตประจําวัน เปนตน
23. เฉลย 3) ชาติรส  ภูมิประเทศ  เหตุวาจก

1) คําท่ีไมไดออกเสียงสระทุกรูป คือ ภูมิลําเนา และโลกธาตุ
2) คําท่ีไมไดออกเสียงสระทุกรูป คือ ภูมิฐาน
4) คําท่ีไมไดออกเสียงสระทุกรูป คือ ภูมิปญญา

24. เฉลย 4) อธึกทองแถวธาร
มี 2 หนวยเสียง คือ / อ / / ท /

1) มี 5 หนวยเสียง คือ / ต / / ร / / ช / / น / / ย /
2) มี 3 หนวยเสียง คือ / พ / / ล / / ฟ /
3) มี 1 หนวยเสียง คือ / ค /

25. เฉลย 2) ดินแดนแหงทะเลสาบนับพันคือประเทศฟนแลนด
สระประสมมี 3 เสียง คือ เอีย เอือ อัว

1) มีเสียงสระประสมในคําวา หัวเราะ
3) มีเสียงสระประสมในคําวา ควบคุม และเคลื่อนไหว
4) มีเสียงสระประสมในคําวา เที่ยว

26. เฉลย 3) โตะนี้เราเพ่ิงซ้ือวันวาน
โตะ เปนเสียงวรรณยุกตตรี เหมือนคําวา นก
นี้ เปนเสียงวรรณยุกตตรี เหมือนคําวา นอย
เรา เปนเสียงวรรณยุกตสามัญ เหมือนคําวา นอน
เพ่ิง เปนเสียงวรรณยุกตโท เหมือนคําวา แนบ
ซ้ือ เปนเสียงวรรณยุกตตรี เหมือนคําวา น้ํา
วันวาน เปนเสียงวรรณยุกตสามัญ เหมือนคําวา ในนา

27. เฉลย 3) ฉันไดยินขาววาเขาจะไปอังกฤษในอนาคตอันใกลนี้
ในอนาคตอันใกล เปนสํานวนภาษาอังกฤษ ควรเปลี่ยนเปนสํานวนภาษาไทยวา ในเร็วๆ นี้

28. เฉลย 4) ฟนฝอยหาตะเข็บ
ฟนฝอยหาตะเขบ็ มคีวามหมายวา คุยเขีย่หาความท่ีสงบแลวใหกลบัเปนเรือ่งขึน้มาอกี ความหมาย

ของสํานวนนี้เขากับบทสนทนาที่ใหมาเปนอยางดี
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29. เฉลย 3) กระจุมกระจ๋ิม, กระวีกระวาด, กระฉับกระเฉง, สะลึมสะลือ
กระจุมกระจ๋ิม ใชขยายหนาตาท่ีนาเอ็นดู
กระวีกระวาด ใชขยายกริยาแสดงอาการที่รีบเรงอยางไมนอนใจ
กระฉับกระเฉง ใชขยายกริยาแสดงอาการคลองแคลว
สะลึมสะลือ ใชขยายทาทางครึ่งหลับครึ่งตื่น

30. เฉลย 2) เขาไปหัวหินดวยดวยขัดใจไมได
ใชดวยอยู 2 คํา “ดวย” คําแรกใชขยายคํากริยา “ดวย” คําท่ีสองเปนคําเช่ือมเพ่ือแสดงเหตุผล

ทําใหประโยคในขอนี้ชัดเจน ไมกํากวม
1) กํากวม สื่อความได 2 แง คือ “เลย” อาจเปนช่ือแมน้ํา หรือ “เลย” เปนคําเช่ือมแสดงผลของ

การกระทํา
3) “มันๆ” อาจหมายถึง รสชาติ หรืออารมณความรูสึกก็ได
4) “จน” อาจจะเปนคําเช่ือมแสดงผลการกระทํา หรืออาจจะหมายถึงคนจนก็ได

31. เฉลย 4) ในการพัฒนาชนบท รัฐบาลควรสงเสริมการเกษตรเปนประการแรก
1) ควรตัดคําวา “ตาย” ท้ิง
2) ควรตัดคําวา “กรุณา” ท้ิง
3) ควรตัดคําวา “รุนหลัง” ท้ิง

32. เฉลย 1) ทําไมเธอถึงทําหนาเลอลาอยางนั้น
เลอลา มีความหมายวา แสดงอาการมีหนาตาผิดปกติเพราะตกใจ ดีใจ หรือแปลกใจ อาจใช

เรอรา, กะเลอกะลา หรือกะเรอกะราก็ได
2) ควรใชวา เดี๋ยวนี้ฐานะของเขาซวดเซไปแลว
3) ควรใชวา ขาวการสูรบในกัมพูชาซาลงแลว
4) ควรใชวา นักดนตรีไดฝกซอมมาดีแลวหรือ

33. เฉลย 3) ไดขาววามีปลาตายลอยเปนแพอยูเต็มแมน้ํา
1) ควรแกเปน มีประชาชนผูยากไรจํานวนมากไรท่ีอยูอาศัย
2) ควรแกเปน ทางจังหวัดไดสั่งการใหจัดเรือทองแบนไปชวยประชาชน
4) ควรแกเปน กระเทียมเปนพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกมากท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหม

34. เฉลย 4) ปรับปรุงฝายกิจการสาขาบริษัทเกษตรไทยครั้งใหญ
ปรับปรุง เปนคํากริยา
ฝายกิจการสาขา เปนกรรม
บริษัทเกษตรไทย เปนคําขยายกรรม
ครั้งใหญ เปนคําขยายกริยา

35. เฉลย 3) นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนเปนพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
การใชคํา “อาคันตุกะ” ใหดูเจาบานเปนสําคัญ ถาเจาของบานเปนกษัตริยใหใชวา “พระราช

อาคันตุกะ” เจาของบานเปนคนธรรมดาใหใชวา “อาคันตุกะ”
36. เฉลย 3) วัยของนักเรียน

การบอกวัยของนักเรียนก็เพ่ือใหทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจัดเตรียมวิทยากรไดเหมาะสม
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37. เฉลย 3) วัสดุท่ีใชในการเขียนจดหมาย
การเขียนจดหมายขออนุญาตเขาชมหองสมุดเปนจดหมายกิจธุระ ควรใชกระดาษเขียนจดหมาย

สีขาว ไมมีลวดลาย และไมจําเปนตองใชของตราครุฑ เพราะซองตราครุฑจะใชกับจดหมายราชการเทาน้ัน
38. เฉลย 2) ฮัลโหล 580-3922 ใชไหมคะ ดิฉันนางสาววิมล ชุมฉ่ํา ขอเรียนสายทานผูอํานวยการคะ

1) และ 2) ไมควรใชฮัลโหล และขอเรียนสาย
3) การใชภาษาในตัวเลือกนี้มีลักษณะเปนคําสั่งอยูในที

39. เฉลย 2) การพูดโดยอาศัยตนราง
การพูดโดยอาศัยตนรางเปนการพูดท่ีผูพูดรูตัวลวงหนา มีเวลาพอที่จะเตรียมตนรางท่ีจะพูด โดย

ศึกษาผูฟง และสภาพแวดลอมตางๆ เปนอยางดี แลวซักซอมการพูดโดยแมนยํา ทําใหเกิดความมั่นใจใน
การพูด และในขณะที่พูดจริงยังอาจดัดแปลงเนื้อหา ถอยคํา ลีลาใหเหมาะกับโอกาส สถานท่ี และผูฟงไดอีก
ดวย จึงทําใหการพูดประสบความสําเร็จและเปนธรรมชาติท่ีสุด

1) การพูดโดยฉับพลัน ถาผูพูดไมมีประสบการณเพียงพออาจผิดพลาดไดงาย
3) การพูดโดยวิธีการทองจํา จะทําใหไมเปนธรรมชาติ
4) การพูดโดยวิธีอานจากราง อาจทําใหผูฟงคลายความสนใจไดโดยงาย เพราะจะไมมีโอกาสใช

อวัจนภาษา หรือปรับเปลี่ยนถอยคํา ลีลา ใหเหมาะกับโอกาส สถานท่ี และผูฟงได
40. เฉลย 3) อาจารยคะ ดิฉันมาหาอาจารยแลวแตไมพบ พรุงนี้เชาดิฉันจะมาอีกครั้งคะ

เมื่อเปรียบเทียบคําตอบทั้งสี่ขอแลว คําตอบตัวเลือก 3) ดีท่ีสุด เพราะไดบอกเวลาที่จะมาพบอีก
ครั้งหนึ่งไว ถาอาจารยวางก็จะไดอยูพบ แตถาอาจารยไมวางก็อาจจะเขียนบันทึกบอกไวใหทราบวาจะมาพบ
ไดเมื่อใด

1), 2) และ 4) มีน้ําเสียงของภาษาเปนไปในเชิงบังคับหรือเปนคําสั่งมากเกินไป
41. เฉลย 3) ขอพระราชทานกราบบังคมทูลฝาละอองพระบาท

ในการกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ใชวา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลฝา-
ละอองพระบาท ถาเปนสมเด็จเจาฟา ใชวา ขอพระราชทานกราบทูลฝาพระบาท

42. เฉลย 1) เขาถูกจับไปเรียกคาไถ
“เขาถูกจับ” เปนสาํนวนภาษาไทย เพราะในภาษาไทยใช “ถูก” ในรปูกรรมวาจก เมือ่เปนเรือ่งไมดี

ไมเปนท่ีพอใจ ถาเปนเรื่องท่ีดี เปนท่ีนาพอใจ จะใชวา “ไดรับ”
2) เปนสํานวนภาษาตางประเทศ สํานวนภาษาไทยใชวา เธอกําลังรองไหอยูคนเดียวในหอง
3) สํานวนภาษาไทยใชวา เขาหอบหนังสือตั้งใหญเดินเขามาในหอง
4) สํานวนภาษาไทยใชวา เราควรรักษาเกียรติยศและความรับผิดชอบไว

43. เฉลย 4) ขอความท่ี 4-6
ขอความท่ี 1-3 เปนทรรศนะของผูอภิปรายท่ีผูเขียนยกขึ้นมาเพ่ือโตแยง สวนขอความท่ี 4-6

เปนทรรศนะของผูเขียนเอง
44. เฉลย 3) ขอความท่ี 5

การท่ีพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหชําระกฎหมาย
และพระไตรปฎกนัน้เปนขอเท็จจรงิมปีรากฏอยูในประวตัศิาสตร และผูเขยีนยกมาอางองิในการแสดงทรรศนะ
ของตน
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45. เฉลย 2) ขอความท่ี 1 และ 2 เปนขอสนับสนุน ขอความท่ี 3 เปนขอสรุป
ขอความ 1-3 เปนทรรศนะของผูอภิปราย ซ่ึงมีขอความท่ี 1 และ 2 เปนขอสนับสนุน ขอความท่ี

3 เปนขอสรุป สังเกตจากคําเช่ือม “ดังนั้น” ขอความท่ีอยูขางหนาคําเช่ือมนี้จะเปนขอสนับสนุนและขอความ
ท่ีอยูกับคําเช่ือมนี้จะเปนขอสรุป

46. เฉลย 1) การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ
ขอความท่ีแสดงเหตผุลของผูเขยีนอยูในตอนที ่4-6 ซ่ึงม ี4 และ 5 เปนสาเหต ุและ 6 เปนผลลพัธ

สังเกตจากคําเช่ือม “ดังนั้น” จึงถือวาเปนการอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ
47. เฉลย 4) เพ่ิมน้ําหนักความหมาย

ความหมายสําคัญของคําประพันธท่ียกมา คือ อยาตื่นขาว
สํานวน เจกตื่นไฟ ไทยตื่นขาว ลาวตื่นยศ มีสวนชวยเสริมความใหนาเช่ือถือมากขึ้น จึงถือเปน

การเพ่ิมน้ําหนักความหมาย
48. เฉลย 1) อยาถือโดยไดยินอยางโนนอยางนี้

กาลามสูตรท่ีวา “อยาถือโดยไดยินอยางโนนอยางนี้” หมายความวา อยาถือหรืออยาเช่ือโดย
ความตื่นเตนตามขาวลื่อ

การต่ืนขาวตามท่ีปรากฏในบทประพันธท่ียกมาจึงมีแนวคิดสําคัญตรงกับกาลามสูตรขอนี้
49. เฉลย 2) เสียงวรรณยุกต

ขอบังคับเรื่อง เสียงวรรณยุกต ของกลอน เชน ทายวรรครับ หามลงเสียงสามัญ ทายวรรคสง
หามลงเสียงจัตวา

50. เฉลย 4) วรรคท่ี 3, 4, 7, 8
คํากลอน 1 บท มี 4 วรรค
คํากลอน 2 วรรคแรก คือ บาทเอก  คํากลอน 2 วรรคหลัง คือ บาทโท

51. เฉลย 1) วาติกันไกลเกลี่ยศึกเลบานอน
ไดเนื้อความชัดเจนท่ีสุดวา สํานักวาติกันพูดจาไกลเกลี่ยใหคูศึกเลบานอนปรองดองกัน

2) ไมชัดเจนท่ี คลอดลูกพญานาค
3) ไมชัดเจนวา ตํารวจควาน้ําเหลวในเรื่องใดท่ีเก่ียวกับคดีฆาโหดนายดาน
4) ไมชัดเจนวา นักศึกษาเปนผู “ตกทอง” หรือเปนเหยื่อของการตกทอง (บางคนอาจไมเขาใจดวย

วา “ตกทอง” หมายถึงอะไร)
52. เฉลย 3) ปรัชญา  วิตถาร

ปรัชญา  อานวา  ปรัด-ยา
วิตถาร  อานวา  วิด-ถาน

2), 3) และ 4) ออกเสียง อะ ในคําท้ังสองคํา คือ ออกเสียง อะ ตอเนื่องระหวางพยางค
53. เฉลย 3) เกิดแลวกอลอแลวเรนเย็นแลวรอน

โวหารภาพพจนแบบปฏิพากย คือ โวหารท่ีกลาวขอความซ่ึงมีความหมายขัดแยงกัน
คําท่ีเปนปฏิพากย คือ ลอ-เรน และ เย็น-รอน ซ่ึงใชเพ่ือแสดงความหมายวา ใจน้ันถูกรบกวน

ดวยกิเลส ไมสงบโดยแทจริง แมจะระงับหรือลดนอยลงบางในบางครั้งก็ตาม
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54. เฉลย 4) กาพยสุรางคนางค
คําประพันธท่ีจัดวรรคใหมจะเปนดังน้ี

“เบ้ืองหนาชีวิต
มนุษยนั้นคิด เปรียบไดดุจดัง
สนามรกเรียวหนาม หรือความมืดฟง
ดูเถิด...เรายัง ตองฝาขามไป”

55. เฉลย 2) ลอเลียน
พิจารณาเนื้อความของบทกลอนแลว เห็นวามิไดมีลักษณะเปนการประชดประชัน เปรียบเปรย

หรือตักเตือนแตประการใด จึงเหลือเพียงขอ “ลอเลียน” ท่ีจะเปนคําตอบ คือ สรุปวาสุนทรภูคงเจตนา
ลอเลียน “คนหัวลาน”

56. เฉลย 2) ยากงายตายเปนประการใด    ใหเปนไปตามกรรมที่ทํามา
ขุนแผนพูดขอความนี้กับวันทองตอนที่คิดจะไป “ลุแกโทษ”  มีความหมายวาการไปลุแกโทษครั้งนี้

ผลจะออกมาในทางดีหรือในทางรายก็สุดแทแต “กรรม”
ความเช่ือในเรื่อง “กรรม” นี้สอดคลองกับหลักพุทธศาสนา

57. เฉลย 3) ราตรีเปรียบเสมือนคน มีท้ังดีและราย
สารสําคัญอันเปนแนวคิดตามคําตอบตัวเลือกนี้ ปรากฏชัดเจนในบทแรกของเรื่องวา

“ราตรีก็แมนมี ขณะดีและรายปน
ไปผิดกะคนคน คุณโทษประโยชนถม”

1), 2) และ 4) เปนเพียงแนวคิดยอย
58. เฉลย 4) การชวยเหลือผูยากไร

เนื้อความในวรรคสุดทายท่ีวา “หลอดวงใจแลงรื่นใหช่ืนบาน” สนับสนุนตัวเลือก 4) “ดวงใจแลง”
เปนภาพพจนเปรียบเทียบ หมายถึง ผูยากไร

59. เฉลย 3) ทางไกลก็จะไปจนไกลทาง
คํากลอนวรรคนี้ทําใหกลอนทั้งบทมีลักษณะพิเศษ คือ สามวรรคแรกมีแบบสรางของประโยค

คลายกัน คือ กลาวถึงอุปสรรคในตอนตน และแสดงความมุงมั่นท่ีจะฟนฝาอุปสรรคในตอนตอไป
การซํ้าแบบสรางดังกลาวชวยเพ่ิมน้ําหนักความหมายของกลอนบทนี้ไดดีกวาคําตอบตัวเลือกอื่นๆ

60. เฉลย 4) รูวาเจาคุณเอ็นดูสัตว    จึงดั้นดัดลัดดงตรงมาหา
วาทศลิปในเชิงโนมนาวใจของขนุแผนซ่ึงเปนผูพูดปรากฏชัดเจนในวรรคท่ีวา “รูวาเจาคุณเอน็ดสูตัว”

เนื้อความวรรคนี้ทําใหพระพิจิตรเกิดความตระหนักในใจวาตนไดรับความยกยองวามีเมตตากรุณาตอผูยากไร 
จึงนาจะสงเคราะหขุนแผนและนางวันทองดวย

61. เฉลย 3) ท้ังหวายตรวนลวนเครื่องท่ีลําบาก    ใหปราศจากท้ังคนเขาขมเหง
ประวัติชีวิตของสุนทรภูเก่ียวของท้ังการถูกจองจําดวยเครื่องพันธนาการในคุก และการถูกขมเหง

รังแกโดยการกลาวโทษตางๆ คําตอบตัวเลือก 3) จึงเปนคําตอบที่ดีท่ีสุด
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62. เฉลย 1) ย่ัวยุ
คําวา “ยั่วยุ” หมายถึง พูดชักชวนในลักษณะท่ีทําใหกําเริบทําสิ่งท่ีไมสมควร
เนื้อความในกาพยท่ียกมาเปนคํากลาวของอธรรมเทพบุตรในทํานองยั่วยุใหแสวงหาความสุขสนุก-

สนานโดยใชอํานาจ และมิตองกลัวบาปเกรงกรรม
63. เฉลย 1) นิมิตบอกเหตุ ความมีชัยตอศัตรู

เนื้อความในโคลงท่ียกมา กลาวถึงพระสุบินนิมิตของสมเด็จพระนเรศวรฯ วาทรงตอสูกับจระเข
ในกระแสน้ําซ่ึงไหลทวมทนมาจากปาทางทิศตะวันตก พระสุบินนิมิตดังกลาวเปนนิมิตบอกเหตุวาจะทรงเอา
ชนะขาศึกได

64. เฉลย 4) ชักจูงโดยโวหาร
คําเชิญชวนของสมเด็จพระนเรศวรฯ ใหพระมหาอุปราชาออกมากระทํายุทธหัตถีกับพระองคนั้น

มิใชเปนคําทาทายธรรมดา แตเปนการโนมนาวใจใหออกมาสูกันเยี่ยงวีรกษัตริย
การโนมนาวใจจัดเปนการชักจูงดวยโวหาร

65. เฉลย 4) การบอกเวลาออกเวรและเขารับเวรใหม
การยํ่าฆอง เปนการบอกเวลาออกเวร และผลัดเปลี่ยนเวรใหมเขามารับเวร

66. เฉลย 3) เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแกว    คลับคลายเรียมเหลียว
เรื่อยเรื่อย ในตัวเลือกนี้ใชประกอบคํากริยา “คอย” หมายความวา อาการคอยนั้นตอเนื่องกันไป

ตลอดเวลา
67. เฉลย 4) เรือสิงหวิ่งแผนโผน    โจนตามคลื่นฝนฝาฟอง

คํากริยา “ว่ิง, เผนโผน, โจน” ของเรือสิงห แสดงอาการเคลื่อนไหวอยางชัดเจน
การโจนตามคลื่นและการฝนฝาฟองคล่ืน แสดงวาการเคลื่อนไหวนั้นเปนการเคลื่อนไหวท่ีมีพลัง

68. เฉลย 2) ขอ ข.
ท้ังขอ ข., ค. และ ง. ใหความรูสึกสะเทือนอารมณ แตขอท่ีใหภาพใหจินตนาการนาจะเปนขอ ข.

เพราะพระชลนัยนท่ีโหยหา แสดงวามีการรองไห และการรองไหก็เปนรูปธรรม มองเห็นภาพไดชัดเจนกวา
ขออื่นๆ

69. เฉลย 4) ขอ ง.
การเลนคําซํ้าวา “ใคร” ชวยเพ่ิมน้ําหนักความหมาย และชวยย้ําความรูสึกสะเทือนอารมณไดดี

กวาการเลนคําซํ้าวา “หนาว” ในขอ ค.
ขอ ก. และขอ ข. ไมมีการเลนคําซํ้า

70. เฉลย 3) 12 แหง
การเลนสัมผัส (ท้ังสัมผัสสระและสัมผัสอักษร) ในแตละวรรค มีดังน้ี
วรรคที่ 1  มี 3 แหง คือ ชาง-ชาง, ขับ-เขา, ชาง-งาง
วรรคที่ 2  มี 4 แหง คือ งวง-งา, ควา-งา, แทง-ทอ, ทอ-ถอย
วรรคที่ 3  มี 2 แหง คือ แตะ-ไต, ไต-ใหญ
วรรคที่ 4  มี 3 แหง คือ พัง-ทับ, ทับ-ยับ, ยับ-ยอย
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71. เฉลย 4) รูไวใชวา ใสบาแบกหาม
สํานวน “รูไวใชวา ใสบาแบกหาม” หมายความวา “เรียนรูไวไมหนักเรี่ยวแรง หรือเสียหายอะไร”

ตรงกับความหมายของบทประพันธท่ีกําหนดให
72. เฉลย 2) เลือกมิตร

โคลงท่ียกมามีเนื้อความกลาวถึง “บัณฑิต” หรือ “คนดี” วามีคุณคา บัณฑิตท่ีเราคบนั้นแมจะมี
นอยก็อาจ “มวยมอดไดแทนตัว”

วลี “มวยมอดไดแทนตัว” บงบอกถึงการคบบัณฑิตในลักษณะมิตร
73. เฉลย 3) ขอ ค.

นกขุนทองเดินยองเยื้องชาย แปลวา ชําเลืองมอง
1), 2) และ 4) ชาย หมายถึง เพศผู

74. เฉลย 1) ขอ ก.
จากตัวเลือกท้ัง 4 ตัวเลือก มีเพียงขอ ก. และขอ ง. เทานั้นท่ีใชศิลปะของการเลนคํา ขอ ก. ใช

วิธีการเลนคําในการเสนอภาพ และขอ ง. เนนดานความรูสึกมากกวา
75. เฉลย 2) ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน

ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน หมายความวา ไมมีใครชวยเราไดนอกจากเราเอง ซ่ึงสอดคลองกับผูเขียนท่ี
วา “การสอบเอนทรานซไมมีใครชวยเราไดนอกจากตัวเราเอง”

76. เฉลย 3) มีกําลังใจ
จากขอความคาดคะเนไดวา ผูรบัสารอาจจะผดิหวงัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ แลวเกิดความทอแทหมดหวงั

ดังนั้น ผูเขียนจึงอยากใหกําลังใจผูรับสารวาเขาเปนบุคคลที่มีความสามารถและจะฝาฟนตอสิ่งตางๆ ไดดวย
ตนเอง ขอเพียงแตใหมีความเช่ือมั่นในตนเอง

77. เฉลย 1) ยอมรับผูอื่น
จากขอความตอนที่วา “เธอตองมีความเช่ือมั่นในความเปนเธอ จงเช่ือวาเธอมีความสามารถที่จะ

เอาชนะมัน” แสดงใหเห็นวาผูเขียนยอมรับผูรับสารวามีความสามารถที่จะฝาฟนตอสิ่งตางๆ ได
78. เฉลย 3) การคดโกงเกิดขึ้นไดเมื่อมีโอกาส

บทประพันธขางตนอยูในโคลงโลกนิติ ซ่ึงใหขอคิดสําคัญวา “การคดโกงจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีโอกาส”
เนื่องจาก “บังทรัพย” มีความหมายวา การคดโกง

ดังนั้นคําตอบตัวเลือก 3) จึงนาจะตรงกับขอคิดของโคลงมากที่สุด
79. เฉลย 2) การทํางานรวมกัน

จากขอความ “การทํางานรวมกัน” นาจะเปนบทสรุปของบรรยาย จะเห็นไดจากขอความท่ีกลาว
วา “จงเคารพในกระบวนความคิดและการตัดสินใจของคนแตละกลุมแลวจะพบความเปนหนึ่งของแตละผูคน

80. เฉลย 2) ความคิดและการตัดสินใจของคนในกลุม
จากขอความ “เหมือนตนไมทุกตนยอมมียอดของมันเอง” ในท่ีนี้คําวา “ยอด” นาจะหมายถึง

ความคิดและการตัดสินใจของคนในกลุม
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