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!""#$ 1 "%&'#!"(#")*+,-.
สมบัติรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ส�ำหรบัรปูสำมเหลี่ยมมมุฉำกใดๆ ก�ำลงัสองของควำมยำวของด้ำนตรงข้ำมมมุฉำกเท่ากับผลบวกของก�ำลงัสองของ

ควำมยำวด้ำนประกอบมมุฉำก นั่นคอื

2 2 2c = a +b

ส�ำหรบัรูปสำมเหลี่ยมมุมฉำกใดๆ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจตัุรสับนด้ำนตรงข้ำมมุมฉำกเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของ 

รปูสี่เหลี่ยมจตัรุสับนด้ำนประกอบมมุฉำก

บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ส�ำหรบัรูปสำมเหลี่ยมใดๆ ถ้ำก�ำลงัสองของควำมยำวของด้ำนด้ำนหนึ่งเท่ำกบัผลบวกของก�ำลงัสองของควำมยำว

ของด้ำนอกีสองด้ำน แล้วรปูสำมเหลี่ยมนั้นเป็นรปูสำมเหลี่ยมมมุฉำก

 ตวัอย่ำง  ถ้ำก�ำหนดให้ ABC เป็นรปูสำมเหลี่ยมมมุฉำก มดี้ำนประกอบมมุฉำกยำว 7 เซนตเิมตรและ 24 เซนตเิมตร 

แล้วอกีด้ำนหนึ่งจะยำวเท่ำใด

จำกโจทย์เขยีนภำพประกอบได้ดงันี้

จำกทฤษฎบีทพทีำโกรสั  2 2 2c = a +b

ด้ำนประกอบมมุฉำกยำว 7 เซนตเิมตรและ 24 เซนตเิมตร

จะได้ 2 2 2c = 7 + 24

  2c = 625

     c = 25 

ดงันั้น อกีด้ำนหนึ่งของรปูสำมเหลี่ยมจะยำว 25 เซนตเิมตร
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จ�านวนตรรกยะ คอื จ�ำนวนที่เขยีนแทนได้ด้วยเศษส่วน a

b
 เมื่อ a และ b เป็นจ�ำนวนเตม็ที่ ≠b 0

จ�านวนเต็ม คอื เซตที่ประกอบด้วย ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... ใช้ I  แทนเซตของจ�ำนวนเตม็

 s จ�ำนวนเตม็บวก หรอืจ�ำนวนนบั หรอืจ�ำนวนธรรมชำต ิคอื เซตที่ประกอบด้วย 1, 2, 3, 4, ... ใช้ +I  หรอื N แทน 

เซตจ�ำนวนเตม็บวก นั่นคอื N = +I = {1, 2, 3, 4, ...}

 s ศนูย์ คอื เซตที่ม ี0 เป็นสมำชกิเพยีงตวัเดยีว

 s จ�ำนวนเตม็ลบ คอื เซตที่ประกอบด้วย -1, - 2, -3, -4, ... ใช้ −I  แทนเซตจ�ำนวนเตม็ลบ นั่นคอื −I  = {-1, -2, 

-3, -4, ...}

จ�านวนตรรกยะที่ไม่ใช่จ�านวนเต็ม

 s เศษส่วน คอื จ�ำนวนที่ไม่ใช่จ�ำนวนเตม็ และเขยีนอยู่ในรปู a
b

 เมื่อ  ∈ ∈a I, b I  และ ≠b 0

 s ทศนยิม เช่น 
• • 1340.134 = 0.134134134... = 

999

จ�านวนอตรรกยะ คอื จ�ำนวนที่ไม่สำมำรถเขยีนแทนได้ด้วยทศนยิมซ�ำ้หรอืเศษส่วน 
a
b  เมื่อ a และ b เป็นจ�ำนวนเตม็

ที่ ≠b 0

 s จ�ำนวนที่อยู่ในรปูกรณฑ์ ที่เมื่อหำค่ำแล้วไม่เป็นจ�ำนวนตรรกยะ เช่น 2

 s จ�ำนวนที่อยู่ในรปูทศนยิมไม่ซ�ำ้ เช่น 0.3416359..., 0.12122122212222...

 s  π, e

รากที่สอง

ให้ a แทนจ�ำนวนจรงิบวกใดๆ หรอืศนูย์ รำกที่สองของ a คอื จ�ำนวนจรงิที่ยกก�ำลงัสองแล้วได้ a

ถ้ำ a เป็นจ�ำนวนจรงิบวก รำกที่สองของ a จะม ี2 รำก คอื รำกที่เป็นบวก แทนด้วย a  และรำกที่เป็นลบ แทนด้วย − a

 ตวัอย่ำง    จงหำรำกที่สองของ 81 

   รำกที่สองของ ±81 = 9  หรอื  และ 

   เพรำะ 29 = 81   และ 2(-9) = 81

 o ถ้ำ a = 0 แล้ว รำกที่สองของ a คอื 0 เท่ำนั้น

 o ถ้ำ a > 0 แล้ว จะมรีำกที่สองของ a สองจ�ำนวน จ�ำนวนหนึ่งเป็นบวก และอกีจ�ำนวนหนึ่งเป็นลบ

 o รำกที่สองของจ�ำนวนจรงิบวก ถ้ำถอดรำกที่สองลงตวัจะเป็นจ�ำนวนตรรกยะ แต่ถ้ำถอดรำก 

ที่สองไม่ลงตวัจะเป็นจ�ำนวนอตรรกยะ

รากที่สาม

ให้ a แทนจ�ำนวนจรงิใดๆ รำกที่สำมของ a คอื จ�ำนวนจรงิที่ยกก�ำลงัสำมแล้วได้ a เขยีนแทนด้วย 3 a
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ปริซึม

ปรมิำตร = พ.ท. ฐำน × สงู

พ.ท. ผวิ =  พ.ท. ผวิข้ำง + 2(พ.ท. ฐำน)

รูปคลี่ของปริซึม

 ตวัอย่ำง  ถงัน�้ำทรงสี่เหลี่ยมใบหนึ่ง มีฐำนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัุรสัยำวด้ำนละ 20 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร  

บรรจนุ�ำ้สงู 30 เซนตเิมตร อยำกทรำบว่ำ ถงัน�ำ้ใบนี้มคีวำมจกุี่ลติร และถ้ำจนูแบ่งใส่แก้ว แก้วละ 0.5 ลติร จนน�ำ้หมดถงั 

จนูจะได้น�ำ้อย่ำงมำกกี่แก้ว

วธิที�ำ  น�ำ้ในถงัมปีรมิำตร = (20 × 20) × 30 = 12,000 ลกูบำศก์เซนตเิมตร หรอื 12 ลติร

   จนูแบ่งใส่แก้ว แก้วละ 0.5 ลติร จะได้ 12 = 24
0.5

 แก้ว

   ดงันั้น จนูจะได้น�ำ้อย่ำงมำก 24 แก้ว
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!""#$ 5 %&'()*+),%%&'
งาน ก�าลัง และเครื่องกลอย่างง่าย

งานและก�าลัง

งาน (work : W) เป็นผลจากการกระท�าของแรงต่อวตัถอุย่างต่อเนื่อง และท�าให้วตัถเุคลื่อนที่ตามแนวของแรงกระท�า 
เป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยในระบบ SI เป็น นิวตนัเมตร หรือ จูล (J) งานสามารถหาได้จากผลคูณของแรงกบัระยะทาง 
ตามแนวของแรงที่กระท�า

 n สูตรค�านวณ 

W = F × s

เมื่อ

  W แทนงานที่เกดิจากแรงกระท�า มหีน่วยเป็น นวิตนัเมตร (N . m) หรอื จลู (J)

  F แทนแรงที่กระท�าต่อวตัถ ุมหีน่วยเป็น นวิตนั (N) 

  s แทนระยะทางตามแนวแรงที่กระท�า มหีน่วยเป็น เมตร (m)

กรณีที่แรงไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที ่

 n สูตรค�านวณ

W = Fs . cos 
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วิธีการหา cos 

 è ชิด acos = =
ฉาก c

cos 

ด้าน a = ชดิมมุ

ด้าน b = ตรงข้ามมมุ

ด้าน c = ตรงข้ามมมุฉาก 

ค่า cos ของมุมที่มักเจอบ่อยๆ

มุม 00 300 450 600 900

cos 1 3
2

2
2

1
2 0

หมายเหตุ

 o ถ้าทศิของแรงมทีศิเดยีวกบัทศิของระยะทางที่วตัถเุคลื่อนที่ ต้องแทนค่าแรง (F) เป็นบวก

 o ถ้าทศิของแรงมทีศิตรงกนัข้ามกบัทศิของระยะทางที่วตัถเุคลื่อนที่ ต้องแทนค่าแรง (F) เป็นลบ

เพิ่มเติม กรณีที่แรงกบัระยะทางตั้งฉากกนั หรือการออกแรงผลกัวตัถุแล้ววตัถุไม่เคลื่อนที่ หรือ

พยายามยกสิ่งของ แต่ยกไม่ขึ้นถอืว่าไม่เกดิงาน เพราะวตัถไุม่มกีารเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง

 ตวัอย่างที่ 1   ออกแรงผลกักล่อง 50 N ในแนวระดบั ท�าให้กล่องเคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง 100 m งานที่เกดิขึ้นมคี่า

เท่าไร

วธิคีดิ

     จากสตูร W = Fs

    W = 50 × 100 

    W = 5,000 J
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 ตวัอย่างที่ 2   ออกแรงดงึกล่อง 60 N ท�ามมุ o60 กบัแนวระดบัได้ระยะทาง 40 m งานที่เกดิขึ้นมคี่าเท่าไร

 

วธิคีดิ

  จากสตูร W = Fs .  cos  

    W = 60 × 40 × cos 60°

    W = 2,400 × 1
2

    W = 1,200 J

ก�าลัง (power : P) คอื ความสามารถในการท�างานในหนึ่งหน่วยเวลา มหีน่วยในระบบ SI เป็น จลูต่อวนิาท ี(J/s) 

หรอื วตัต์ (W)

เมื่อพจิารณา 2 สถานการณ์

 s สถานการณ์ 1 ออกแรงขนาด 50 นวิตนั ลากวตัถบุนพื้นเรยีบระยะทาง 50 เมตร ใช้เวลา 5 วนิาที

 s สถานการณ์ 2 ออกแรงขนาด 50 นวิตนั ลากวตัถบุนพื้นขรขุระระยะทาง 50 เมตร ใช้เวลา 10 วนิาที

พบว่า งานทั้ง 2 สถานการณ์มีค่าเท่ากัน แต่ถ้าพจิารณาเวลาที่วตัถใุช้ในการเคลื่อนที่จะต่างกนั นั่นหมายความว่า 
ทั้งสองสถานการณ์ใช้ก�าลงัไม่เท่ากนั

 n สูตรค�านวณ

WP =
t

  หรอื  
FsP =
t

เมื่อ

  P แทนก�าลงัที่ได้ หน่วย จลูต่อวนิาท ี(J/s) หรอื วตัต์ (W)

  W แทนงานที่ท�าได้ หน่วย จลู (J)

  t แทนเวลาที่ใช้ หน่วย วนิาท ี(s)

เพิ่มเติม

 1 วตัต์ = 1 J/s

 746 วตัต์ = 1 แรงม้า (H.P.)
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การเขียนแผนผังความคิด คือ การเขียนรูปจ�าลองแบบต่างๆ จากสิ่งที่อ่าน ซึ่งอาจเป็นแผนภาพกิ่ง (แสดง 
คุณสมบัติ/เปรียบเทียบ) แผนภาพความคิดรวบยอด (แตกประเด็นจากความคิดหลกั) แผนภาพการจัดล�าดบั (แสดง

กระบวนการ) แผนภาพวงกลม (แสดงวฏัจกัร) เพื่อแสดงการเชื่อมโยงความคดิตั้งแต่ต้นจนจบ

หลักการเขียนแผนผังความคิด

 s อ่านจบัใจความส�าคญัของเรื่อง

 s เรยีบเรยีงข้อมลู ล�าดบัเหตกุารณ์ว่า ใคร ท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร

 s สรปุความ จดักลุ่มข้อมลูที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกนั

 s เขยีนแผนผงัโดยเริ่มเขยีนค�าส�าคญัก่อน (ใช้ค�าหลกั หรอืเป็นวลทีี่มคีวามหมายชดัเจน)

 s แตกความคดิย่อยออกจากค�าส�าคญั

ตัวอย่างแผนผังความคิด

ความคดิย่อย 2.2 ความคดิย่อย 1.2ความคดิรอง 2 ความคดิรอง 1

ความคดิหลกั

ความคดิย่อย 2.1 ความคดิย่อย 1.1

ความคดิย่อย 2.3 ความคดิย่อย 1.3

การอภิปรายความเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.	 การอภิปราย		

หมายถงึ การแสดงความคดิเหน็แลกเปลี่ยนความคดิเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นกลุ่ม โดยมจีดุประสงค์ คอื 

1. หาข้อเทจ็จรงิ 

2.  แลกเปลี่ยนความรู้และความคดิเหน็ 

3. วดัและตรวจสอบความรู้ หรอืทศันคตขิองสมาชกิ 

4. กระตุ้นให้ผู้ฟังเกดิความสนใจและเรยีนรู้

5. น�าข้อมลูความรู้และความคดิเหน็ไปประกอบการ

 ตดัสนิใจ

6. แก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกนัของกลุ่ม
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กลอนสุภาพ

ผังกลอนสุภาพ

            (วรรคสดบั)                             (วรรครบั)

บทที่ 1 ๐๐๐   ๐๐   ๐๐๐ ๐๐๐   ๐๐   ๐๐๐

(วรรครอง)                             (วรรคส่ง)

๐๐๐   ๐๐   ๐๐๐ ๐๐๐   ๐๐   ๐๐๐

            (วรรคสดบั)                             (วรรครบั)

บทที่ 2 ๐๐๐   ๐๐   ๐๐๐ ๐๐๐   ๐๐   ๐๐๐

(วรรครอง)                             (วรรคส่ง)

๐๐๐   ๐๐   ๐๐๐ ๐๐๐   ๐๐   ๐๐๐

สมัผสัระหว่างบท

กลอนสุภาพ	สามารถเรียกอีกชื่อได้ว่า	กลอนแปด	หรือกลอนตลาด	

กลอนสุภาพ	มีชื่อเรียกแต่ละวรรค	ดังนี	้

วรรคที่	1	 ชื่อ	วรรคสดับ	

วรรคที่	2	 ชื่อ	วรรครับ	

วรรคที่	3	 ชื่อ	วรรครอง 

วรรคที่	4		 ชื่อ	วรรคส่ง

NOTE $
วรรคสดบัและวรรครบั เรยีกว่า บาทเอก

วรรครองและวรรคส่ง เรยีกว่า บาทโท
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สิทธิของผู้ใช้แรงงาน

สทิธขิองผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย มกีฎหมายรบัรองเป็นพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงานปี พ.ศ. 2541 ดงันี้

1.  ให้ท�างานได้ไม่เกนิ 8 ชั่วโมงต่อวนั หรอื 48 ชั่วโมงต่ออาทติย์

2.  ผู้ใช้แรงงานหรอืลกูจ้างมสีทิธิ์ได้รบัค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต�า่ที่กฎหมายก�าหนด

3.  ห้ามนายจ้างจ้างเดก็ที่มอีายตุ�่ากว่า 15 ปี 

4.  วนัหยดุต้องไม่น้อยกว่า 1 วนัต่ออาทติย์ และมรีะยะห่างไม่เกนิ 6 วนั 

5.  ผู้จ้างต้องรบัผดิชอบเกี่ยวกบัความตาย หรอือาการบาดเจบ็ของผู้ใช้แรงงานที่เกดิจากการท�างาน

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง คอื ปรชัญาที่รชักาลที่ 9 ทรงแนะน�าให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ โดยใช้ชวีติ

แบบพออยู่ พอกนิ พอใช้ เพื่อพฒันาคณุภาพชวีติและคณุภาพประเทศให้ก้าวหน้า ซึ่งค�าว่า พอเพยีง หมายถงึ การรู้จกักนิ  

รู้จกัใช้อย่างพอเพยีงตามแต่ละบคุคลจะท�าได้ โดยไม่เบยีดเบยีนและเป็นภาระของผู้อื่น

หลักเศรษฐกิจพอเพียง จะมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาด้วยการเน้นแนวคิดทางสายกลาง เน้นความไม่ประมาทและ

มเีหตผุล จะท�าให้ชวีติมคีวามสมดลุ มั่นคง และยั่งยนื

เศรษฐกิจพอเพียงที่ส�าคัญ   คอื หลกั 3 ห่วง 2 เงื่อนไข โดย 3 ห่วงประกอบไปด้วยลกัษณะ 3 ประการ คอื ความ 

พอประมาณ ความมเีหตผุล และการมภีมูคิุ้มกนัในตวัเอง ส่วน 2 เงื่อนไข คอื เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคณุธรรม

หลัก 3 ห่วง

                  

หลัก 2 เงื่อนไข

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม

หมายถึง การมีความรู้เกี่ยวกบัวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี

ความรู้ที่จะน�าเอาศาสตร์เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กบัการ

ท�าสิ่งต่างๆ ในชวีติ โดยมกีารวางแผนอย่างรอบคอบและ

มคีณุธรรมต่อสิ่งที่ท�า เช่น มคีวามซื่อสตัย์ อดทน

หมายถึง การมีความระลึกถึงคุณธรรมต่อสิ่งที่ท�า นึกถึง

ความซื่อสตัย์ไม่คดโกง มคีวามขยนั และใช้ชวีติด้วยสต ิ

ไม่วู่วามและไม่ประมาท
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องค์ประกอบของแผนที่

 s ลักษณะของแผนที่ เกี่ยวกบัขอบกระดาษ การวางขอบระวางของแผนที่

 s มาตราส่วนของแผนที่ มเีพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่า อตัราส่วนที่แท้จรงิกบัอตัราส่วนในแผนที่แตกต่างกนัเท่าไร

 s ค�าอธิบายศัพท์และสัญลักษณ์ เป็นค�าอธบิายที่เอาไว้บอกเกี่ยวกบัความหมายของศพัท์และสญัลกัษณ์ที่ปรากฏ

ในแผนที่

 s สัญลักษณ์ ในแผนที่จะมสีญัลกัษณ์ปรากฏอยู่เป็นรปูทรงต่างๆ เพื่อบอกความหมายของสญัลกัษณ์ว่า หมายถงึ

อะไร และมสีเีพื่อใช้บอกสภาพพื้นที่ต่างๆ เช่น

 o สแีดง หมายถงึ ถนนและเส้นทางคมนาคม

 o สเีขยีว หมายถงึ บรเิวณป่าไม้

 o สนี�า้เงนิ หมายถงึ แหล่งน�้า

 o สนี�า้ตาล หมายถงึ เทอืกเขา

 o สดี�า หมายถงึ สิ่งที่มนษุย์สร้างขึ้น

 s ทิศ เป็นสิ่งส�าคญัในแผนที่เพื่อบอกให้ผู้ใช้งานรู้ว่า ในสถานที่จรงิกบัในแผนที่ทศิใดตรงกนั ซึ่งในแผนที่จะเขยีน

ด้วยทศิเป็นหลกั 

 s รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่บนแผนที่ เป็นการแสดงรายละเอียดของพื้นที่ที่แสดงอยู่บนแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้งาน 

ทราบรายละเอยีด

ภาพถ่าย

ภาพถ่าย เป็นเครื่องมอืทางภมูศิาสตร์ที่ส�าคญั เพราะให้ข้อมลูทางกายภาพที่ส�าคญั โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คอื

ภาพถ่ายทางภมูศิาสตร์ ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทยีม

ภาพถ่ายทาง

ภูมิศาสตร์

ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์จะเป็นภาพถ่ายทั่วไปที่แสดงถึงภูเขา 

น�า้ตก ทะเล หรอืสภาพพื้นผวิต่างๆ

ภาพถ่ายทาง

อากาศ

ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นภาพถ่ายที่เกิดขึ้นจากการถ่ายภาพ 

มุมสูงจากเครื่องบิน หรือยานพาหนะใดๆ โดยแสดงข้อมูลจาก 

ด้านบนเพื่อให้เหน็ครอบคลมุทั่วทั้งพื้นที่

ภาพถ่ายจาก

ดาวเทยีม

ภาพถ่ายจากดาวเทยีม เป็นภาพถ่ายที่บนัทกึจากดาวเทยีม ซึ่งมี

รศัมีปกคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ท�าให้เห็นข้อมูลบริเวณกว้างได้ดี

กว่าภาพถ่ายทางอากาศ
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!""#$ 1 Word Building 
Prefix        Root     Word        Suffix

Unpredictable 

Word Building เป็นการสร้างค�าขึ้นมาใหม่จากฐานเดมิ (Base) โดยการเตมิพยางค์เข้าข้างหน้าบ้าง หรอืข้างท้าย

บ้าง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนดิ คอื 

Prefix การเตมิพยางค์ข้างหน้าค�า

Suffix การเตมิพยางค์ข้างท้ายค�า

Prefix

Prefix (อุปสรรค) คือ ค�าที่ใช้เติมเข้าข้างหน้าของค�า แล้วท�าให้ค�าค�านั้นมีความหมายผิดไปจากเดิมโดยจะไม่

เปลี่ยนหน้าที่ของรากศพัท์ ดงันั้น ค�าที่เกดิขึ้นใหม่ส่วนใหญ่จะมหีน้าที่เหมอืนเดมิ แต่มคีวามหมายเพิ่มเตมิ หรอืเปลี่ยนไป

 s เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม

 s เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ดี แย่ลง

โดย Prefix จะมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

Prefix ความหมาย

Un-
มีความหมายในเชิงปฏิเสธ “No” หรือ “Not” เมื่อเติมแล้วท�าให้ค�านั้นมีความหมายตรงกนัข้าม เช่น  

Countable นบัได้ Uncountable นบัไม่ได้

Dis-
(ไม่) ใช้เตมิข้างหน้าค�ากรยิา (Verb) บ้าง, หน้าค�านาม (Noun) บ้าง, หน้าค�าคณุศพัท์ (Adjective) บ้าง 

และเมื่อเตมิแล้วท�าให้ค�านั้นมคีวามหมายตรงกนัข้าม เช่น like ชอบ/dislike ไม่ชอบ 

Re-
(อกี) ใช้ส�าหรบัเตมิหน้าค�ากรยิา (Verb) เท่านั้น  เมื่อเตมิแล้วท�าให้ค�านั้นมคีวามหมายว่า “ท�าอกี” เช่น 

use ใช้/reuse น�ากลบัมาใช้อกี 

Im-
(ไม่) ใช้ส�าหรบัเตมิหน้าค�าคณุศพัท์ (Adjective) หรอืค�ากรยิาวเิศษณ์ (Adverb)

เมื่อเตมิแล้วท�าให้ค�านั้นมคีวามหมายตรงกนัข้าม เช่น possible เป็นไปได้/impossible เป็นไปไม่ได้ 

Learn Prefixes, Suffixes to 

Expand Your Vocabulary
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!""#$ 2 Part of Speech (%&'()'*+(,-(.'/%0&)
Part > ชิ้นส่วน หรอืส่วน

Speech > ค�าพดู

 Part of Speech  คอื ส่วนของค�าในภาษาองักฤษ เช่น ค�านาม ค�าสรรพนาม ค�ากรยิา ฯลฯ 

 s ค�าศัพท์ที่ขีดเส้นใต้ เป็น Verb หรือค�ากริยา เช่น I love my job.

 s ค�าศัพท์ที่ขีดเส้นใต้ เป็น Noun หรือค�านาม เช่น Arnaud needs a cat. 

 s ค�าศัพท์ที่ขีดเส้นใต้ เป็น Adjective หรือค�าคุณศัพท์ เช่น You are so intelligent.

 s ค�าศัพท์ที่ขีดเส้นใต้ เป็น Verb > Noun > Conjunction ค�ากริยา ค�านาม ค�าเชื่อม เช่น I want to have a 

glass of orange juice and fish steak.

 s ค�าศัพท์ที่ขีดเส้นใต้ เป็น Interjection หรือค�าอุทาน เช่น Oh! You’re right.

ในการเริ่มต้นเรียนภาษาองักฤษ ส่วนมากก็ต้องเริ่มกนัที่การท�าความรู้จกักบัค�านาม ค�ากริยา และค�าคุณศัพท์กนั 
ก่อนเลย เพื่อให้น้องๆ มคีวามรู้ความเข้าใจในตวัประโยคได้อย่างชดัเจน โดยที่ Part of Speech ประกอบไปด้วย 8 ชนดิด้วยกนั  
ซึ่งแต่ละชนดิกแ็ตกย่อยกนัไปอกีมากมาย ค�าในภาษาองักฤษที่เราใช้กนัอยู่จะเป็นหนึ่งในแปดชนดินี้ มอีะไรบ้างมาดกูนั

PART OF SPEECH

NOUN 

(ค�านาม)

ADJECTIVE 

(ค�าคุณศัพท์)

ADVERB 

(ค�ากริยาวิเศษณ์)

CONJUNCTION 

(ค�าสันธาน)

PREPOSITION 

(ค�าบุพบท)

INTERJECTION 

(ค�าอุทาน)

VERB 

(ค�ากริยา)

PRONOUN 

(ค�าสรรพนาม)
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และเมื่อแต่งประโยคตามโครงสร้างทั้ง 12 Tenses กจ็ะได้เป็นตวัอย่างประโยคดงัต่อไปนี้

ตัวอย่างการใช้ 

TENSE

1. Present Tense

ปัจจบุนักาล

2. Past Tense

อดตีกาล

3. Future Tense

อนาคตกาล

Present Simple Tense

He swims. (เขาว่ายน�้า)

Past Simple Tense

He swam. (เขาว่ายน�า้ไปแล้ว)

Future Simple Tense

He will swim. (เขาจะว่ายน�า้)

Present Continuous Tense

He is swimming. 
(เขาก�าลงัว่ายน�้า)

Past Continuous Tense

He was swimming.  
(เขาก�าลงัว่ายน�า้แล้ว)

Future Continuous Tense

He will be swimming.  
(เขาก�าลงัจะว่ายน�า้)

Present Perfect Tense

He has swum. 
(เขาได้ว่ายน�้าแล้ว)

Past Perfect Tense

He had swum. 
(เขาได้ว่ายน�า้แล้ว)

Future Perfect Tense

He will have swum.  
(เขาจะได้ว่ายน�้าแล้ว)

Past Perfect  

Continuous Tense

He had been swimming. 
(เขาได้ก�าลงัว่ายน�้าแล้ว)

Future Perfect  

Continuous Tense

He will have been swimming.  
(เขาจะได้ก�าลงัว่ายน�้าแล้ว)

Present Perfect  

Continuous Tense

He has been swimming.  
(เขาได้ก�าลงัว่ายน�้าแล้ว)
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1) ทฤษฎบีทพทีาโกรสัเกี่ยวข้องกบัรปูสามเหลี่ยมใด

1.  รปูสามเหลี่ยมมมุเท่า   2.  รปูสามเหลี่ยมมมุฉาก

3.  รปูสามเหลี่ยมด้านเท่า   4.  รปูสามเหลี่ยมมมุแหลม

2) ถ้าก�าหนดให้ ABC เป็นรปูสามเหลี่ยมมมุฉาก มดี้านประกอบมมุฉากยาว 70, 240 หน่วย แล้วอกีด้านหนึ่งจะยาวเท่าใด

1.  240 หน่วย  2.  245 หน่วย  3. 250 หน่วย 4. 255 หน่วย

3) ถ้าก�าหนดด้าน 3 ด้านของรปูสามเหลี่ยม คอื 16, 30 และ 34 หน่วย อยากทราบว่า รปูสามเหลี่ยมที่ได้เป็นรปูสามเหลี่ยม

ชนดิใด

1.  รปูสามเหลี่ยมด้านเท่า   2.  รปูสามเหลี่ยมมมุฉาก

3.  รปูสามเหลี่ยมมมุแหลม   4.  รปูสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

4) รปูสามเหลี่ยมมมุฉากรปูหนึ่ง มดี้านประกอบมมุฉากยาว 5 และ 12 หน่วย เส้นรอบรปูของรปูสามเหลี่ยมนี้ยาวเท่าไร

1.  25 หน่วย  2.  27 หน่วย  3.  28 หน่วย 4.  30 หน่วย

5) ให้ ABC เป็นรปูสามเหลี่ยมมมุฉากที่มดี้านตรงข้ามมมุฉากยาว 130 หน่วย และอกีด้านยาว 120 หน่วย รปูสามเหลี่ยม

รปูนี้มพีื้นที่เท่าใด

1.  2,500 ตารางหน่วย    2.  3,000 ตารางหน่วย

3.  3,200 ตารางหน่วย   4.  3,500 ตารางหน่วย

6) ก�าหนดความยาวของด้านทั้งสามของรปูสามเหลี่ยม ดงันี้

(1)  3, 4, 5 (2)   5, 12, 13 (3)  6, 8, 20

 ข้อใดต่อไปนี้สรปุได้ถกูต้อง

1.  ข้อ (3) เป็นรปูสามเหลี่ยมมมุฉาก

2.  ข้อ (1) และ (2) เป็นรปูสามเหลี่ยมมมุฉาก

3.  ข้อ (2) ไม่เป็นรปูสามเหลี่ยมมมุฉาก

4.  ไม่เป็นรปูสามเหลี่ยมมมุฉากทั้ง 3 ข้อ
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1) เฉลย 2. ทฤษฎบีทพทีาโกรสั คอื ทฤษฎคีวามสมัพนัธ์ของรปูสามเหลี่ยมมมุฉาก

2) เฉลย 3.

  จากทฤษฎบีทพทีาโกรสั c2 = a2 + b2

  ด้านประกอบมมุฉากยาว 70, 240 หน่วย

  จะได้ c2  =  702 + 2402

   c2  =  62,500

   c    =  250

3) เฉลย 2.

เนื่องจากด้านของรปูสามเหลี่ยมเป็นความสมัพนัธ์ของรปูสามเหลี่ยมมมุฉาก

พจิารณาจากทฤษฎบีทพทีาโกรสั 

       c2 = a2 + b2

    342 = 162 + 302

  1,156 = 256 + 900

   1,156 = 1,156

3456!"#$%&'&(
#)*+,-)./+'.01
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4) เฉลย 4. 

พจิารณาจากทฤษฎบีทพทีาโกรสั

 c2 = a2 + b2

 c2 = 52 + 122

 c2 = 25 + 144

 c2 = 169

 c  = 13

 ดงันั้น เส้นรอบรปูของสามเหลี่ยม คอื 5 + 12 + 13 = 30 หน่วย

5) เฉลย 2.

พจิารณาจากทฤษฎบีทพทีาโกรสั

          c2 = a2 + b2

     1302 = 1202 + b2

  16,900 = 14,400 + b2

          b2 = 16,900 - 14,400

          b2 = 2,500

         b  = 50 

 ดงันั้น พื้นที่รปูสามเหลี่ยม คอื 
1
2

  × ฐาน × สงู = 
1
2

  × 50 × 120 = 3,000 ตารางหน่วย

6) เฉลย 2.

พจิารณาจากทฤษฎบีทพทีาโกรสั

(1) 3, 4, 5 (2) 5, 12, 13 (3) 6, 8, 20

52 = 42 + 32

25 = 16 + 9

25 = 25

132 = 122 + 52

169 = 144 + 25

169 = 169

202 = 82 + 62

400 = 64 + 36

400 ≠ 100

นั่นคอื ข้อ (1) และ (2) เป็นรปูสามเหลี่ยมมมุฉาก
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27) วตัถกุ้อนหนึ่งมคีวามหนาแน่น 3 กรมัต่อลกูบาศก์เซนตเิมตร ลอยอยู่ในของเหลว 4 ชนดิ ได้ผลดงัภาพ 

 ของเหลวในข้อใดมโีอกาสที่จะเป็นน�า้

1.  ของเหลว A   2.  ของเหลว B 

3.  ของเหลว C   4.  ของเหลว D

28) เมื่อคาน AB ยาว 7 เมตร มวีตัถแุขวนตามต�าแหน่งต่างๆ ดงัภาพ โดยคานไม่มนี�้าหนกั

 

 เมื่อคานอยู่ภาวะสมดลุ X มคี่าเท่าไร 

1. 15 N 2.  20 N 3. 25 N 4. 30 N

29) หากน�าแม่เหลก็ C ที่เป็นขั้วแม่เหลก็ใต้ มาวางใกล้แม่เหลก็ขั้ว B จะเกดิอะไรขึ้น

 

1.  แม่เหลก็ขั้ว C และ B เกดิการดงึดดูกนั 2.  แม่เหลก็ขั้ว C และ B เกดิการผลกักนั

3.  สนามแม่เหลก็จากแท่ง AB จะเปลี่ยนทศิทาง 4.  ไม่มสีิ่งใดเกดิขึ้น

30) กรณใีดต่อไปนี้ไม่เกดิงานตามความหมายทางวทิยาศาสตร์

1.  ยกของจากพื้นขึ้นไปวางไว้บนโต๊ะ 2.  เดนิถอืกระเป๋าจากชั้นล่างขึ้นชั้นบน

3.  ดนัรถคนัที่จอดขวางให้ขยบัไปด้านหน้า 4.  เดนิแบกกล่องพสัดขุนาดใหญ่ไปตามถนนราบ
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31) ชายคนหนึ่งแบกของหนกั 100 N เดนิไปบนพื้นราบเป็นระยะทาง 50 m และเดนิขึ้นบนัไดต่อ ซึ่งบนัไดสงู 15 m เมื่อถงึ

บนัไดขั้นบนสดุเขารู้สกึเหนื่อยจงึวางกล่องลง และออกแรงดนักล่องไปข้างหน้าต่ออกี 5 m ชายคนนี้ท�างานได้กี่จลู

1.  1,500 จลู 2.  2,000 จลู 3.  5,000  4.  7,000 จลู

32) ช่างทาสอีอกแรง 200 N ลากถงัสไีปบนพื้นราบได้ระยะทาง 15 m โดยแนวแรงท�ามมุกบัพื้นราบ 60o ใช้เวลาทั้งหมด  

30 วนิาท ีช่างทาสคีนนี้มกี�าลงัเท่าใด

1.  50 จลูต่อวนิาท ี 2.  100 จลูต่อวนิาท ี 3.  125 จลูต่อวนิาท ี 4. 175 จลูต่อวนิาที

33) เครื่องใช้ประเภทใดที่จดัเป็นเครื่องกลประเภทเดยีวกนั

1.  ล้อรถ, ที่คบีน�า้แขง็, ขวาน

2.  นอต, ค้อน, รถเขน็ทราย

3.  กรรไกร, ชะแลง, พวงมาลยัรถยนต์

4. คมีคบีถ่าน, ม้ากระดก, เครื่องตดักระดาษ

34) ในการดงึวตัถหุนึ่งก้อน ถ้าต้องการออกแรงดงึให้น้อยที่สดุ ควรจะจดัรอกในรปูแบบใด

1.           2.       

3.          4.       
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1) เฉลย 4.

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เกดิขึ้นจากการสบืเสาะหาความรู้ด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ ต้องมหีลกัฐานหรอืเหตผุลใน

การอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึ้น เพื่อให้เกดิความน่าเชื่อและเป็นที่ยอมรบั

2) เฉลย 1.

เพราะเป็นธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ในเรื่องของความคงทนของความรู้  ส่วนข้อ 2., 3. และ 4. เป็นธรรมชาตใินเรื่อง

ของความไม่แน่นอนของวทิยาศาสตร์

3) เฉลย 2.

เบลล่าสอบวชิาวทิยาศาสตร์และได้คะแนนสงูสดุในห้องเรยีน เนื่องจากการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์เก่งไม่ได้บ่งบอกถงึ

การมจีติวทิยาศาสตร์ 

4) เฉลย 2.

เพราะใช้เกณฑ์การพจิารณาสารละลายที่มอีงค์ประกอบสถานะต่างกนั ดงันั้น อะมลักมั จงึมเีงนิเป็นตวัท�าละลาย เพราะ

มสีถานะเป็นของแขง็เหมอืนสารละลายแล้วมปีรมิาณมากที่สดุ (27%) ซึ่งไม่ได้มสีดัส่วนขององค์ประกอบมากที่สดุ

5) เฉลย 1.

น�ากระป๋องน�้าอดัลมไปแช่ตู้เยน็ เป็นการเพิ่มความดนัท�าให้แก๊สละลายได้ดยีิ่งขึ้น

6) เฉลย 1.

เนื่องจากสารละลาย 200 กรมั ละลายได้ 30 กรมั

สารละลาย 100 กรมั ละลายได้ = 100 × 30
200

 = 15 g

7) เฉลย 3.

ที่อณุหภมู ิ25 องศาเซลเซยีส ในน�า้ 100 กรมั สาร A และ C ละลายได้เท่ากนั เนื่องจากเป็นจดุตดัของกราฟอยู่ที่

ประมาณ 28 กรมั ดงันั้น ถ้าละลายในน�า้ 200 กรมั สาร A และ C จะละลายได้ประมาณ 56 กรมั เมื่อใส่ไป 30 กรมั  

กจ็ะละลายได้หมด ไม่เหลอืตะกอน

)*+,-."$%&'&(
"/01"/2,131'4!5
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8) เฉลย 2. 

เตรยีมไม่ได้ เพราะมแีคลเซยีมไนเตรตไม่เพยีงพอ ค�านวณมวลตวัละลายโดยใช้สตูร 

  ร้อยละโดยมวลต่อปรมิาตร = 
มวลตวัละลาย

ปรมิาตรของสารละลาย
 × 100

             25 = มวลตวัละลาย
400

 × 100

       มวลตวัละลาย = 25 × 400
100

 = 100 g

9) เฉลย 4.

เนื่องจากตอนเริ่มต้นมสีารละลายเข้มข้นร้อยละ 15 โดยมวล หมายความว่า มตีวัละลายอยู่ 15 กรมั ในน�า้ 100 กรมั  

ถ้ามสีารละลาย 200 กรมั แสดงว่า มตีวัละลายอยู่ 30 กรมั เตมิไปอกี 15 กรมั แสดงว่า มตีวัละลายอยู่ 45 กรมั ละลาย

อยู่ในสารละลาย 300 กรมั ค�านวณโดยใช้สตูร

  ร้อยละโดยมวล = 
มวลตวัละลาย

มวลของสารละลาย
 × 100

  ร้อยละโดยมวล = 
45
300

 × 100

  ร้อยละโดยมวล = 15

10) เฉลย 2.

  จากสตูร ร้อยละโดยมวลต่อปรมิาตร = 
มวลตวัละลาย

ปรมิาตรของสารละลาย
 × 100

  วธิทีี่ 2 มคีวามเข้มข้นร้อยละ 11.11 โดยมวลต่อปรมิาตร

  วธิทีี่ 1, 3 และ 4 มคีวามเข้มข้นร้อยละ 12.5 โดยมวลต่อปรมิาตร 

11) เฉลย 3.

เพราะคนปกตจิะมเีซลล์เมด็เลอืดขาวอยู่ประมาณ 5,000-11,000 เซลล์ต่อเลอืด 1 ลกูบาศก์มลิลเิมตร 

12) เฉลย 3.

หลอดเลอืดเวน เพราะเป็นหลอดเลอืดที่อยู่ใกล้ผวิหนงั และมผีนงัของหลอดเลอืดบาง

13) เฉลย 1.

เลอืดจากร่างกาย � หวัใจห้องบนขวา � หวัใจห้องล่างขวา � ปอด � หวัใจห้องบนซ้าย � หวัใจห้องล่างซ้าย � 

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
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