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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.1
ตอนที่ 1 เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา

เสียงในภาษาไทย

เสียงเกิดจากการที่กล้ามเนื้อท้องหดตัวดันกะบังลมและหน้าอกให้บีบลมออกจากปอด ซึ่งเสียงในภาษาไทยแบ่งเป็น

3 ประเภท ดังนี้

1. เสียงสระ

เสยีงสระเป็นเสยีงทีม่คีวามดงัก้อง เนือ่งจากลมเคล่ือนผ่านช่องปากโดยไม่มีอะไรกัน้ เสียงสระแบ่งเป็น 2 ประเภท

ได้แก่

1.1 หน่วยเสียงสระเดี่ยว เกิดจากลมเคลื่อนผ่านอวัยวะในช่องปากที่อยู่ต�าแหน่งเดิมตลอด แบ่งเป็นเสียงสั้น 

และเสียงยาวอย่างละ 9 หน่วยเสียง ดังนี้

เสียงสั้น เสียงยาว

อะ อา

อิ อี

อึ อือ

อุ อู

เอะ เอ

แอะ แอ

เออะ เออ

โอะ โอ

เอาะ ออ

1.2  หน่วยเสยีงสระประสม เกดิจากลมเคลือ่นผ่านอวยัวะในช่องปากทีม่กีารเลือ่นต�าแหน่ง เป็นเสยีงยาวทัง้หมด  

มี 3 หน่วยเสียง ดังนี้

หน่วยเสียง การเลื่อนต�าแหน่งเป็นเสียง

เอีย ออกเสียงสระ อี เลื่อนต�าแหน่งเป็นเสียงสระ อา

เอือ ออกเสียงสระ อือ เลื่อนต�าแหน่งเป็นเสียงสระ อา

อัว ออกเสียงสระ อู เลื่อนต�าแหน่งเป็นเสียงสระ อา

Tips บางทีน่บัเสยีง เอยีะ เออืะ อวัะ เป็นหน่วยเสยีงสระประสมด้วย แต่ค�าทีใ่ช้ 3 สระเสยีงนีพ้บน้อยมาก นกัภาษาศาสตร์ 

จึงไม่นับเป็นเสียงส�าคัญในภาษา
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	 Tips	ในปัจจุบันมีการรับค�าภาษาอังกฤษมาใช้ ท�าให้มีหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายเพิ่มมากขึ้น เช่น ออฟฟิศ พิซซา ฟูล  

เป็นต้น

 3. เสียงวรรณยุกต์

  เสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงสูง-ต�า่ เกิดจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงในอัตราที่ต่างกัน หน่วยเสียงวรรณยุกต์ไทย 

มี 5 หน่วยเสียง แบ่งเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์คงระดับ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ดังนี้

 

หน่วยเสียง
รูปแบบเสียง

ตัวอย่าง
ต้นพยางค์ กลางพยางค์ ปลายพยางค์

หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
คงระดับ

ระดับกลาง ลดต�า่ลง กิจ สิทธิ์

ต่อเนื่องคงที่ ลดลงเล็กน้อย ครู ทาง

ระดับกลาง เพิ่มสูงขึ้น บ๊วย น้า

หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
เปลี่ยนระดับ

ระดับสูงแล้วสูงขึ้น 
เล็กน้อย

ลงต�า่รวดเร็ว จ้าง พล่าน

ระดับต�่าแล้วลดลง 
เล็กน้อย

สูงขึ้นรวดเร็ว ตุ๋น สาน

 ข้อควรจ�า ทุกพยางค์ใน 1 ค�า จะมีเสียงวรรณยุกต์เสมอ

    รูปกับเสียงวรรณยุกต์ไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกัน

    การออกเสียงของค�าในชีวิตประจ�าวันอาจออกเสียงไม่ตรงกับกฎเกณฑ์ทางภาษา

การสร้างค�าในภาษาไทย

 ค�า หมายถึง เสียงที่มีความหมายโดยจะเปล่งออกมาคร้ังเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ การสร้างค�าในภาษาไทยมี 3 วิธ ี

คือ การประกอบค�า การยืมค�า และการบัญญัติศัพท์ ดังนี้

 1.  การประกอบค�า

  1.1 ค�าประสม

   ค�าประสม คือ ค�าที่เกิดจากค�ามูล 2 ค�าขึ้นไป มารวมหรือประสมกันและได้ค�าที่มีความหมายใหม่หรือยังคง

มีเค้าของความหมายเดิม เช่น รังนก ตกปลา เป็นต้น

  

ค�ามูล 2 ค�า รวมกัน ได้ค�าที่มีความหมาย ใหม่  ค�าประสม

ค�ามูล 2 ค�า รวมกัน ได้ค�าที่มีความหมาย เดิม ไม่ใช่ค�าประสม

   ค�าประสม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

    - ค�าประสมที่ใช้เป็นค�านาม เช่น รถยก ตีนแมว เป็นต้น

    - ค�าประสมที่ใช้เป็นค�ากริยา เช่น นั่งเล่น คิดถึง เป็นต้น

   ลักษณะความหมายของค�าประสม แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

    - ความหมายใกล้เคียงค�าเดิม เช่น ไม้กวาด แกงเผ็ด เป็นต้น

    - ความหมายเฉพาะ เช่น เบาใจ ห่อหมก เป็นต้น

    - ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เช่น เหยี่ยวข่าว สามหาว เป็นต้น
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การเขียนย่อความ

 การเขียนย่อความ เป็นการน�าใจความส�าคัญของเรื่องที่ได้จากการอ่าน ฟังหรือดู มาเรียบเรียงในรูปแบบที่เข้าใจง่าย  

แต่คงเนื้อหาหรือใจความส�าคัญของเรื่องไว้ได้อย่างครบถ้วน

	 วิธีการเขียนย่อความ

 1.  อ่าน ฟังหรือดูเนื้อเรื่องให้เข้าใจโดยละเอียด

 2.  จับใจความส�าคัญของเนื้อเรื่อง โดยอาจแบ่งเนื้อเรื่องเป็นย่อหน้าหรือเป็นตอน

 3.  น�าใจความส�าคัญของเนื้อเรื่องมาเขียนใหม่ด้วยส�านวนของตนเอง โดยมีวิธีการดังนี้

  - เลือกใช้ค�าใหม่ที่มีความหมายเหมือนเดิม

  - เปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3

  - ถ้ามีค�าราชาศัพท์ในเนื้อเรื่อง ให้คงไว้

  - ไม่ใช้อักษรย่อและเครื่องหมายอัญประกาศ

  - เขียนใจความที่ย่อต่อเนื่องกันโดยไม่ต้องย่อหน้าใหม่

  - ถ้าเรื่องเดิมเป็นรูปแบบร้อยกรอง ต้องเปลี่ยนเป็นร้อยแก้ว

 4. ระบุรายละเอียดของเรื่องที่น�ามาย่อ

  - การย่อความจากหนังสือ  

   ตัวอย่าง

   

 ย่อเรื่องสั้นเรื่อง………………………..ของ……………

จากหนังสือ…………..หน้า…………ความว่า

  - การย่อความจากการฟัง

   ตัวอย่าง

   

 ย่อค�าปราศรยัของนายกรฐัมนตร ีกล่าวแก่………………

เรื่อง………ในโอกาส……....ณ…..……วันที่…………ความว่า

  - การย่อความจากการดู

   ตัวอย่าง

   

 ย่อรายการแสดง ชือ่รายการ…………………ตอน……..

เผยแพร่เมื่อวันที่…………..เวลา…………ความว่า

  - การย่อความจากข้อมูลอื่นๆ

   ตัวอย่าง

   

 ย่อประกาศเรือ่ง………………………..ของ……………

ลงวันที่…………ความว่า
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ภาษาอังกฤษ
บทที่ 1
If Cause
If	clause

 If clause หมายถึง ประโยคที่อยู่ในรูปของการแสดงเงื่อนไข โดยจะประกอบด้วย 2 ประโยคย่อย ได้แก่

 1.  Main clause คือ ประโยคหลัก

 2. If clause คือ ประโยคย่อยที่ขึ้นต้นด้วย If

 รูปแบบของประโยคลักษณะ If clause แบ่งเป็นรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้

 1.  If clause type 0 หรือ Zero Conditional Sentences

 2. If clause type 1 หรือ First Conditional Sentences

ลักษณะการใช้ ตัวอย่าง

เหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ He cries if he is sad.

ใช้กับประโยคค�าสั่งใน Main clause If I knock the door, tell mother to open it.

ลักษณะการใช้ ตัวอย่าง

เหตุการณ์ที่เป็นจริงหรืออาจจะเป็นได้ If Aden works hard, he will success on his job.

สังเกตว่าจะมี Modal verb เช่น : Can, May, Might, Should

If + Present Simple Tense, Present Simple Tense

หรือ

Present Simple Tense + if + Present Simple Tense

If + Present Simple Tense, Subject + Modal verb + Infinitive verb 

หรือ

Subject + Modal verb + Infinitive verb + if + Present Simple Tense

BOOK_Absolutely �.1.indd   126 27/10/2565   13:24:29

ตัวอย่างหนังสือ



127

บทที่ 2
Pronouns and Question words
Pronoun 

 Pronoun เป็นค�าสรรพนามที่ใช้เพ่ือเรียกแทนค�านามที่เป็นคน สัตว์ ส่ิงของ โดยค�าสรรพนามสามารถแบ่งได้ 

5 ประเภท ได้แก่ 

 1.  Subject Pronouns 

  ค�าสรรพนามที่แสดงรูปประธาน ท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยค ประกอบด้วย  I, You We, They, He, She, It

 2.  Object Pronouns 

  ค�าสรรพนามทีแ่สดงรปูกรรม หรอืท�าหน้าท่ีเป็นกรรมในประโยค ประกอบด้วย Me, You, Us, Them, Him, Her, It

 3.  Possessive Adjectives 

  ค�าสรรพนามที่แสดงคุณศัพท์ของความเป็นเจ้าของ ประกอบด้วย My, Your, Our, Their, His, Her, Its

 4.  Possessive Pronouns  

  ค�าสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ ประกอบด้วย Mine, Yours, Ours, Theirs, His, Hers, Its

 5.  Reflexive Pronouns  

  ค�าสรรพนามสะท้อน ประกอบด้วย Myself, Yourself, Ourselves, Themselves, Himself, Herself, Itself

 3.  If clause type 2 หรือ Second Conditional Sentences

 4.  If clause type 3 หรือ Third Conditional Sentences

ลักษณะการใช้ ตัวอย่าง

เหตุการณ์ที่ไม่สามารถเป็นจริงได้แน่นอน If I am a CEO, I would spend money for brand name bags every day.

สังเกตว่าอาจมีค�าพวกนี้ เช่น : Would, Could หรือ Might

ลักษณะการใช้ ตัวอย่าง

เหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในตอนนั้น 

หรือพูดถึงสิ่งที่ไม่ได้กระท�าในอดีต

If I had read this short note before, 

I wouldn’t have failed the exam.

If + Past Simple Tense, Subject + would + Infinitive verb 

หรือ

Subject + would + Infinitive verb + if + Past Simple Tense

If + Past Perfect Tense, Subject + would + have + past participle 

หรือ

Subject + would + have + past participle + if + Past Perfect Tense
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บทที่ 5
Present simple tense and Present continuous
Present	simple	tense

 Present simple tense เป็นรูปแบบของประโยคที่ใช้แสดงการกระท�าในปัจจุบัน บอกเล่าข้อเท็จจริงทั่วไปที่เกิดขึ้น 

ในปัจจุบัน

โครงสร้างประโยคบอกเล่า

 • ประธาน + กริยาช่องที่ 1 (ประธานเอกพจน์กริยาเติม s, es)

 •  ประธาน + กริยาช่วย + กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s) 

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ

 •  ประธาน + do/ does + not + กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s ) โดย

  ประธานเป็น I, You, We, They  ใช้ do not

  ประธานเป็น He, She, It ใช้ does not

 •  ประธาน + กริยาช่วย + not + กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s)

โครงสร้างประโยคค�าถาม

 •  ถ้ามีกริยาช่วยให้น�ากริยาช่วยมาไว้หน้าประโยค   

 •  ถ้าไม่มีกริยาช่วยให้เอา Verb to do (Do, Does) อยู่หน้าประโยค 

 •  กริยาช่วย + ประธาน + กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s) เช่น Can I take a photo with you?

 •  รูปประโยค Do/ Does + ประธาน + กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s ทุกกรณี) โดย

โครงสร้าง	is	am	are

ประโยคปฏิเสธ

ประธาน รูปการใช้กริยาช่วย

I am

He, She, It is

You, We, They are

ประธาน รูปการใช้กริยาช่วย

I Am not

He, She, It Is not

You, We, They Are not

โครงสร้าง: S. + V.1(s/ es)

I, You, We, They ใช้ Do

He, She, It ใช้ Does
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 จ�านวนเต็ม (Integer) คือ จ�านวนที่ไม่มีเศษส่วนหรือทศนิยม สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. จ�านวนเต็มบวก (Positive Integer)

  เป็นสัญลักษณ์ของจ�านวนนับ (Counting number) หรือจ�านวนธรรมชาติ (Natural number)

 2. จ�านวนเต็มลบ (Negative Integer)

  ใช้แสดงปริมาณที่มีค่าต�่ากว่าเกณฑ์

 3. จ�านวนเต็มศูนย์ (Zero)

  อาจใช้แสดงความไม่มีหรือไม่ก็ได้

การเปรียบเทียบจ�านวนเต็มบนเส้นจ�านวน

 ในการเปรยีบเทียบจ�านวนเตม็บนเส้นจ�านวนจะใช้วธิกีารจดุบนแต่ละจ�านวนเพือ่เปรยีบเทยีบ โดยจ�านวนท่ีอยูท่างขวา 

จะมีค่ามากกว่าจ�านวนที่อยู่ทางซ้ายเสมอ ตัวอย่าง

การบวกจ�านวนเต็ม

 1. การบวกจ�านวนเต็มโดยใช้เส้นจ�านวน

  1.1  การบวกจ�านวนเต็มบวกกับจ�านวนเต็มบวก

     ให้นับต่อไปทางขวาของเส้นจ�านวน เช่น 1 + 2 = 3

  1.2  การบวกจ�านวนเต็มลบกับจ�านวนเต็มลบ

     ให้นับต่อไปทางซ้ายของเส้นจ�านวน เช่น (-1) + (-2) = -3

  1.3  การบวกจ�านวนเต็มใดๆ กับจ�านวนเต็มศูนย์

     จะได้ผลบวกคือจ�านวนเต็มจ�านวนนั้น ไม่ต้องนับต่อบนเส้นจ�านวน เช่น 0 + (-2) = - 2

สรุปได้ว่า -2 น้อยกว่า 3 เขียนแทนด้วย -2 < 3 หรือ 3 มากกว่า -2 เขียนแทนด้วย  3 > -2

คณิตศาสตร์
บทที่ 1 จ�านวนเต็ม

0 1-1-2-3 2 3

0 1-1-2-3 2 3

0 1-1-2-3 2 3

0 1-1-2-3 2 3

 2. การบวกจ�านวนเต็มโดยใช้ค่าสัมบูรณ์

  ค่าสมับูรณ์ของจ�านวนเตม็ (Absolute Value) คอื ระยะทีจ่�านวนเตม็อยูห่่างจากศนูย์บนเส้นจ�านวน เช่น ค่าสมับรูณ์ 

ของ -2 คือ 2

0 1-1-2-3 2 3
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 จุด (Point) คือ สิ่งที่ใช้แสดงต�าแหน่ง ในการแสดงชื่อจุดมักใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ เช่น

 เส้นตรง (Line) คือ เส้นที่มีความยาวไม่จ�ากัด โดยเส้นจะมีลูกศรหัวท้ายทั้ง 2 ด้าน แสดงความไม่มีที่สิ้นสุด

 ส่วนของเส้นตรง (Line Segment) คือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นตรง โดยที่ปลายท้ัง 2 ด้าน จะเป็นจุดแสดงถึงการ 

มีที่สิ้นสุด ซึ่งอาจเขียนแทนด้วยเส้นตรงที่ไม่มีจุดที่ปลายซ้ายขวาได้เช่นกัน

 รังสี (Ray) คือ ส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลาย 1 จุด

บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต

แทนจุด AA

A B

เรียกว่า เส้นตรง AB หรือเส้นตรง BA สามารถเขียนแทนได้ 2 แบบ คือ AB หรือ BA

A

A

B

B

เรียกว่า ส่วนของเส้นตรง AB หรือส่วนของเส้นตรง BA 

สามารถเขียนแทนได้ 2 แบบ คือ AB หรือ BA

A B

เรียกว่า รังสี AB เขียนแทนด้วย AB โดย A เป็นจุดปลาย และ B เป็นอีกจุดหนึ่งบนรังสี 

หัวลูกศร หมายความว่า สามารถต่อรังสีไปทางขวาได้ไม่มีที่สิ้นสุด

 มุม (Angle) คือ รังสี 2 เส้น ที่มาชนกัน ท�ามุมใดๆ โดยมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน

  รังสีทั้ง 2 เส้น เรียกว่า แขนของมุม

  จุดปลาย เรียกว่า จุดยอดมุม 

A

G

Q

 จากรูป คือ รังสี AG และรังสี AQ ท�ามุมกันโดยมีมุม A เป็นจุดยอดมุม (Vertex of an angle)

 มุมที่เกิดขึ้น คือ มุม GAQ และมุม QAG เขียนแทนด้วย GAQ และ QAG

 ขนาดของมุม เขียนแทนด้วย m(GAQ)
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5 7 2 . 1 8

 ทศนิยม (Decimal) คือ รูปแบบหนึ่งของจ�านวน ประกอบด้วยส่วนที่เป็นจ�านวนเต็มและส่วนหลังจุดทศนิยม

 ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม คือ ระยะที่ทศนิยมอยู่ห่างจาก 0 บนเส้นจ�านวน

  เช่น -0.2 อยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะ 0.2 หน่วย ดังนั้น ค่าสัมบูรณ์ของ -0.2 คือ 0.2

การเปรียบเทียบทศนิยม

 - ทศนิยมจ�านวนบวกจะมีค่ามากกว่าทศนิยมจ�านวนลบเสมอ

 - ทศนยิมลบ 2 จ�านวน การเปรยีบเทยีบจะน�าค่าสัมบรูณ์ของทศนยิมมาเปรยีบเทยีบกนั ทศนยิมทีม่ค่ีาสมับรูณ์น้อยกว่า 

จะเป็นทศนิยมที่มากกว่า

เลข

5

7

2

1

8

อยู่ในหลัก

ร้อย

สิบ

หน่วย

ส่วนสิบทศนิยมต�าแหน่งที่ 1

ทศนิยมต�าแหน่งที่ 2 ส่วนร้อย

มีค่า

5 × 102

7 × 101

2 × 100

1 × 
1

101  

8 × 
1

102  

บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน

การบวกทศนิยม

 - ทศนิยมจ�านวนบวกกับจ�านวนลบ 

ค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่า - ค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่า

ตอบเป็นทศนิยมบวกหรือลบ ตามอันที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

การบวกทศนิยม

 - ทศนิยมจ�านวนลบกับจ�านวนลบ 

ตัวตั้ง - ตัวลบ = ตัวตั้ง + จ�านวนตรงข้ามของตัวลบ

a + (- a) = 0 =  (- a) + a

ค่าสัมบูรณ์ของจ�านวนแรก + ค่าสัมบูรณ์ของอีกจ�านวน

ตอบเป็นทศนิยมจ�านวนลบ
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การเขียนภาพด้านหน้า	ด้านบน	และด้านข้างของรูปเรขาคณิต	3	มิติ

 จะใช้เทคนิคการเขียนจากการมอง ให้แนวระดับสายตาตั้งฉากกับด้านที่มอง เช่น

รูป	3	มิติ ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง ภาพด้านบน

ด้านบน

ด้านข้าง

ด้านหน้า

การเขียนภาพด้านหน้า	ด้านบน	และด้านข้างของรูปเรขาคณิต	3	มิติ	ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 

 จะใช้เทคนิคการเขียนจากการมอง ให้แนวระดับสายตาตั้งฉากกับด้านที่มอง เช่น

รูป	3	มิติของลูกบาศก์ ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง ภาพด้านบน

ด้านบน

ด้านหน้า

ด้านข้าง
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Key Map เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

รูปแบบของเทคโนโลยี

ระบบทางเทคโนโลยี

ความหมายของเทคโนโลยี

แนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีกับมนุษย์

สิ่งอ�านวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน

ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

อาจอยู่ในรูปแบบของ 

ชิ้นงาน (Product) หรือ 

วิธีการ (Process) 

ที่ถูกออกแบบโดยมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ (Product)

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
(Product and Process)

กระบวนการ
(Process)

ด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบทางเทคโนโลยี หมายถึง กลุ่มของ 
ส่วนต่างๆ ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป
ประกอบเข้าด้วยกันและท�างานร่วมกัน
ระบบทางเทคโนโลยีประกอบด้วย

ระบบ หมายถึง การรวมกันของกลุ่ม 
องค์ประกอบ ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป 
จ�าแนกได้ 2 ประเภท

- ตัวป้อน

- กระบวนการ

- ผลผลิตที่สัมพันธ์กัน

- ระบบธรรมชาติ เช่น ระบบนิเวศ
- ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
  ระบบคอมพิวเตอร์

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา

การตอบสนองความจ�าเป็นหรือความต้องการของมนุษย์

ประเภทของเทคโนโลยี

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านวัฒนธรรม

ด้านการเมือง

- มีผลในด้านบวกและด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม  
 เช่น การคมนาคมใช้เชื้อเพลิงมากท�าให้เกิด 
 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาก

- เมื่อเผชิญปัญหาที่ยากจะแก้ไขจึงต้องมี 
 เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา

- สิ่งที่จ�าเป็น (Needs) คือ สิ่งที่มนุษย์ขาดแล้วไม่สามารถ 
 ด�ารงชีวิตอยู่ได้ เช่น บ้าน ยา เสื้อผ้า
- สิง่ท่ีต้องการ (Wants) คอื สิง่ทีม่นษุย์สามารถขาดได้แต่ยงั 
 ต้องการ เพื่อท�าให้ด�ารงชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น เช่น  
 เครื่องบิน โทรศัพท์ เครื่องประดับ

- เทคโนโลยีการศึกษาเป็นการพัฒนาการเรียนรู้
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เทคโนโลยีการเงินและการธนาคาร
- เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีการเกษตร
- เทคโนโลยีการแพทย์

- มีผลต่อระบบธุรกรรมทางการเงิน เช่น 
 เทคโนโลยีทุกวันนี้สามารถท�าธุรกรรม 
 ทางการเงินได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ

- สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมได้เปลี่ยนวิถี 
 การด�ารงชีวิต และการท�างานของมนุษย์ 
 เช่น ช่วยลดเวลาท�างานให้น้อยลงและได้ 
 ผลผลิตมากขึ้น

- จะแสดงออกมาคล้ายกับสิ่งประดิษฐ ์
 หรือนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
 ทางการเมือง เช่น การกระจายข่าวสาร
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ระบุปัญหา

รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

วางแผนและด�าเนินการแก้ไขปัญหา

ทดสอบ	ประเมินผล	และปรับปรุงแก้ไข

วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

น�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา	ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ขั้นตอนนี้เริ่มจากผู้แก้ปัญหาตระหนัก 

ถึงสิ่งที่เป็นปัญหา และจ�าเป็นต้องหา 

วิธีการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา 

การแก้ปัญหาที่เราระบุอาจประกอบด้วย 

ปัญหาย่อย ผู้แก้ปัญหาต้องพจิารณาปัญหา 

หรือปัญหาย่อยที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบ 

เป็นวิธีในการแก้ปัญหาใหญ่ด้วย

การรวบรวมข้อมูลท�าได้ 2 วิธีหลัก

- การรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ คือ การรวบรวมข้อมูล 

 เพื่อศึกษาและท�าความเข้าใจด้วยตัวเอง เช่น การพูดคุย 

 หรือสัมภาษณ์

- การรวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิ คือ การรวบรวมข้อมูล 

 จากข้อมูลที่มีอยู่ผ่านการสรุปผลและวิเคราะห์

เป็นการก�าหนดขั้นตอนการสร้าง 

ชิ้นงาน หรือวิธีการหลังจากที่ได้ 

ออกแบบวิธีการและก�าหนดเค้าโครง 

ของวิธีการแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ไขปัญหา 

ต้องก�าหนดขั้นตอนการท�างาน ก�าหนด 

เป้าหมาย และระยะเวลาในการ 

ด�าเนินการให้ชัดเจน

เมื่อได้ต้นแบบของวิธีการแก้ปัญหา 

มาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ 

ทดสอบว่าเทคโนโลยีนั้นตอบโจทย์ 

ผู้ใช้งานหรือไม่ ต้องพัฒนาหรือ 

แก้ไข เพื่อประกอบเป็นวิธี 

ในการแก้ปัญหาใหญ่ด้วย

เป็นกระบวนการสุดท้ายที่ส�าคัญ 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

การเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด 

ให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ 

ท�างานหรือชิ้นงาน เช่น การเล่าเรื่อง 

การเขียนรายงาน
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ความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

ความส�าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น

ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ

Key Map สุขศึกษา

ทางตรง ทางอ้อม

ต่อมไร้ท่อเจริญและถูกควบคุม 

จากกลุ่มเนื้อเยื่อประสาท

บางครั้งการกระตุ้นจากสมองจะเกี่ยวข้องกับการควบคุม 

การหลังฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อ

ความส�าคัญของ

ระบบต่อมไร้ท่อ

ต่อมไร้ท่อประกอบด้วยความส�าคัญของระบบต่อมไร้ท่อระบบประสาทประกอบด้วย

- กระตุ้นการเจริญ

 เติบโตทางเพศ

- ส่งผลต่อพัฒนาการ

- ควบคุมให้ร่างกาย

 อยู่ในภาวะสมดุล

- กระตุ้นการใช้สาร

 อาหารและผลิต

 พลังงาน

- ควบคุมการท�างาน

 ของอวัยวะใน

 ร่างกาย

- ต่อมใต้สมอง

- ต่อมไพเนียล

- ต่อมเพศ

- ต่อมหมวกไต

- ต่อมไทรอยด์

- ต่อมพาราไทรอยด์

- ต่อมไทมัส

- ตับอ่อน

- ส่งผลต่อการมีพัฒนาการ

 ที่สมวัย

- ควบคุมการแสดงออก 

 ของพฤติกรรม

- ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 ทางสรีระอย่างเหมาะสม

- พัฒนาด้านความคิด 

 สติปัญญาและทักษะต่างๆ

- ส่งผลต่อการเติบโต 

 ของร่างกาย

- ระบบประสาทส่วนกลาง

- ระบบประสาทส่วนปลาย
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พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น ความหลากหลายทางเพศ

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่น

วัยรุ่นและพัฒนาการทางเพศ

อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย

อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง

ต่อมควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ

ท�าความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง

ยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจ

เพศหญิง เพศชาย การปรับตัวของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

- มีสิว

- เสียงแหลม

- มีกลิ่นตัว

- สะโพกผาย

 เอวคอด

- มีประจ�าเดือน

- เสียงห้าวขึ้น

- มีหนวดเครา

 ขนขึ้น

- มีสิว มีกลิ่นตัว

- ไหล่กว้าง 

 สะโพกแคบ

- หัวนมเป็นไต

- ฝันเปียก

- แขนขายาว

- เป็นการยอมรับความเป็นจริง เพื่อที่จะสร้างวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ 

 และจิตใจต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

- เรียนรู้และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์หรือสภาวะ

 ทางจิตใจของตนเองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 เพื่อให้มีสติและสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง

 ได้อย่างเหมาะสม

- เคารพสิทธิของแต่ละบุคคล

- มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ

 ซึ่งกันและกัน

- ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน

 และกัน

- ไม่กลั่นแกล้ง ดูถูก 

 ดูหมิ่นกัน

- มีคุณธรรมจริยธรรมต่อกัน

- ต่อมใต้สมองควบคุมการสร้างฮอร์โมน

- ต่อมไพเนียลสร้างฮอร์โมนเมลาโทนิน

 ที่มีผลต่อการตกไข่

- ต่อมหมวกไตอยู่บนไตทั้ง 2 ข้าง 

 ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางเพศ

- ต่อมเพศ ต่อมเพศชาย คือ อัณฑะ/  

 ต่อมเพศหญิง คือ รังไข่

- ผลิตฮอร์โมนแอนโดรเจนและ

 เทสโทสเทอโรน หากต่อมนี้ท�างาน

 ผิดปกติจะท�าให้อวัยวะเพศเติบโตไม่เต็มที่

- ต่อมไทรอยด์ท�าหน้าที่ควบคุมไม่ให้มี 

 ความรู้สึกทางเพศเร็วกว่าปกติ

- ต่อมสร้างน�้าเลี้ยงอสุจิ

- ท่อน�าอสุจิ

- ต่อมลูกหมาก

- องคชาต

- อัณฑะ

- มดลูก

- ท่อรังไข่

- รังไข่

- ปากมดลูก

- ช่องคลอด

- ท�าความเข้าใจ

 ต่อการเปลี่ยนแปลง

 ของร่างกาย

- รักษาสุขอนามัย

 ของตนเอง

- รักษาร่างกาย

 ให้สมบูรณ์แข็งแรง
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ปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติดถือเป็นปัญหาที่มีมานานและต้องใช้ความร่วมมืออย่างจริงจังของทุกฝ่าย

โดยควรมีการด�าเนินการด้านต่างๆ

บทบาทของตนเอง

ทักษะ

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ประเมินปัญหา การสร้างทางเลือกในการชักชวน

ทักษะการสื่อสาร แสดงความเห็น แสดงความชื่นชม การเจรจาต่อรอง

ทักษะการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ร่วมกับประสบการณ์ในการแก้ปัญหา

ทักษะการตัดสินใจ หาข้อดีข้อเสียของตนเอง การหาแนวทางการแก้ไข

ทักษะการให้ก�าลังใจ โน้มน้าวและให้ก�าลังใจผู้อื่น

รูปแบบการน�าทักษะมาใช้

บทบาทในครอบครัว

บทบาทในโรงเรียน

บทบาทในสังคม

การป้องกันภัยจากสารเสพติด

- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

- เชื่อฟังค�าสั่งสอนของพ่อแม่  

 สานสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

- เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ของโรงเรียน

 แจ้งครูเมื่อพบเพื่อนใช้สารเสพติด

- ท�าความเข้าใจในนโยบาย

 ป้องกันและปราบปราม

 สารเสพติด หลีกเลี่ยง

 สารเสพติดและหมั่นร่วม

 กิจกรรมทางบวก

ทักษะในการชักชวนให้ผู้อื่นลด	ละ	เลิก	สารเสพติด
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Key Map วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์	คือ	ความรู้หรือการได้มาซึ่งความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ	ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต	

ที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักฐาน	เหตุและผลทางวิทยาศาสตร์	หมายรวมถึงขั้นตอน

และวิธีการในการสืบค้นเพื่อหาข้อมูล	ขั้นตอนในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มี	5	ขั้นตอน

ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

- การสังเกตและการระบุปัญหา

 การสังเกตเป็นการสังเกตอย่างรอบคอบ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน�ามาใช้ในการระบุปัญหา ซึ่งในการระบุปัญหาจะน�าไปสู่ 

 การหาเหตุผลมาอธิบายสิ่งต่างๆ

- การตั้งสมมติฐาน

 เป็นการตั้งค�าตอบของปัญหาไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการหาข้อมูลเพื่อมาทดสอบสมมติฐานต่อไป

- การวางแผน การส�ารวจ การทดลอง และการเก็บข้อมูล

 เป็นขั้นตอนการหาค�าตอบหรือพิสูจน์ค�าตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ และท�าการเก็บข้อมูลเพื่อน�าไปวิเคราะห์ต่อไป

- การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างค�าอธิบาย

 เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจ การทดลอง หรือการค้นหาข้อมูลมาวิเคราะห์แปลความหมาย เพื่ออธิบายข้อมูล 

 เพิ่มเติมในรายละเอียด

- การสรุปผลและสื่อสาร

 เป็นการรวบรวมข้อมูลหรือสิ่งที่ได้จากการระบุปัญหา การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การหาข้อมูลมาสรุปเป็นเหตุ

 และผลโดยมีข้อมูลสนับสนุน

- ช่างสังเกต

- อยากรู้อยากเห็น

- มีเหตุมีผล

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

- มีความพยายามและอดทน

- การสังเกต

- การวัด

- การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา

- การจ�าแนกประเภท

- การใช้จ�านวน

- การกระท�าและสื่อความหมายของข้อมูล

- การลงความเห็นจากข้อมูล

- การตั้งสมมติฐาน

- การพยากรณ์

- การก�าหนดและควบคุมตัวแปร

- การก�าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

- การทดลอง

 เป็นการกระท�าเพื่อทดสอบสมมติฐาน

 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

 1. ออกแบบการทดลอง  2. การทดลอง  3. บันทึกผลการทดลอง

- การตีความและสรุปข้อมูล

- การสร้างแบบจ�าลอง
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เซลล์

การล�าเลียงสารเข้า-ออกเซลล์

ประเภทของเซลล์

สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (Multicellular Organism)

- พืช

- สัตว์

- พารามีเซียม

- ยูกลีนา

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (Unicellular Organism)

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

การแพร่ (Diffusion)

การออสโมซิส (Osmosis)

เซลล์และการล�าเลียงสารของเซลล์

- เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

 มีหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์ มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน

- ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

 อยู่ถัดจากเยื่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วยน�้าและสารต่างๆ ใน

 ไซโทพลาซึมมีออร์แกเนลล์

- นิวเคลียส (Nucleus) พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

 มีลักษณะค่อนข้างกลม มีสารพันธุกรรมอยู่ข้างใน เซลล์ทั่วไป

 มี 1 นิวเคลียส

- ออร์แกเนลล์ (Organelle) พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

 เป็นโครงสร้างที่ท�าหน้าที่เฉพาะ ท�าให้เซลล์อยู่ได้ เช่น 

 การหายใจ การสังเคราะห์สาร

- ผนังเซลล์ (Cell Wall) พบเฉพาะในเซลล์พืช

 อยู่ด้านนอกของเซลล์พืช ประกอบด้วยเซลลูโลสเป็นหลัก 

 ท�าให้เซลล์พืชแข็งแรงและคงรูปได้

- คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) พบเฉพาะในเซลล์พืช

- มีรูปร่างกลมรี ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง ภายในมี

 โครงสร้างของสารสีเขียว เรียกว่า คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll)

- ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

 ท�าหน้าที่สลายสารอาหารเพื่อให้เซลล์น�าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ

- แวคิวโอล (Vacuole) พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

 มีลักษณะเป็นถุงบรรจุสารต่างๆ ท�าหน้าที่เก็บสะสมน�้า อาหาร

 สารต่างๆ และของเสีย

การเคลื่อนที่ของอนุภาคจากบริเวณที่มีความ 

หนาแน่นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้น 

หรือความหนาแน่นน้อย โดยการแพร่จะสิ้นสุด 

เมื่อความเข้มข้นเฉลี่ยของอนุภาคเท่ากัน 

ทุกบริเวณ เรียกว่า เกิดสมดุลการแพร่

(Dynamic Equilibrium)

การแพร่ของสารผ่านเยื่อเลือกผ่าน เป็นการเคลื่อนที่ 

ของสารละลายจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต�่า 

(โมเลกุลน�้ามากกว่า) ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้น 

ของสารละลายสูง (โมเลกุลน�า้น้อยกว่า)
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- เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

 มีหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์ มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน

- ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

 อยู่ถัดจากเยื่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วยน�้าและสารต่างๆ ใน

 ไซโทพลาซึมมีออร์แกเนลล์

- นิวเคลียส (Nucleus) พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

 มีลักษณะค่อนข้างกลม มีสารพันธุกรรมอยู่ข้างใน เซลล์ทั่วไป

 มี 1 นิวเคลียส

- ออร์แกเนลล์ (Organelle) พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

 เป็นโครงสร้างที่ท�าหน้าที่เฉพาะ ท�าให้เซลล์อยู่ได้ เช่น 

 การหายใจ การสังเคราะห์สาร

- ผนังเซลล์ (Cell Wall) พบเฉพาะในเซลล์พืช

 อยู่ด้านนอกของเซลล์พืช ประกอบด้วยเซลลูโลสเป็นหลัก 

 ท�าให้เซลล์พืชแข็งแรงและคงรูปได้

- คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) พบเฉพาะในเซลล์พืช

- มีรูปร่างกลมรี ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง ภายในมี

 โครงสร้างของสารสีเขียว เรียกว่า คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll)

- ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

 ท�าหน้าที่สลายสารอาหารเพื่อให้เซลล์น�าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ

- แวคิวโอล (Vacuole) พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

 มีลักษณะเป็นถุงบรรจุสารต่างๆ ท�าหน้าที่เก็บสะสมน�้า อาหาร

 สารต่างๆ และของเสีย

การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชดอก การล�าเลียงน�้าและอาหาร

การสังเคราะห์ด้วยแสง ธาตุอาหารของพืชและความผิดปกติของพืชเมื่อขาดธาตุอาหาร

การด�ารงชีวิตของพืช

ธาตุอาหาร ความส�าคัญ อาการของพืชเมื่อขาดธาตุอาหาร

ไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ 

คลอโรฟิลล์ โปรตีน สารพันธุกรรม 

และกรดอะมิโน

- ใบเหลืองจากล่างขึ้นบน 

- ล�าต้นแคระแกร็น 

- พืชมีอาการอวบน�า้

แคลเซียม (Ca) - ช่วยรักษาสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์

- ใช้ในการสร้างเมล็ด และเกี่ยวข้อง

  กับการงอกของเมล็ด

- เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์

- ท�าให้พืชสามารถซ่อมแซม

  บาดแผลได้ง่าย

- ผลไม่ค่อยโต

- รากไม่ค่อยเจริญ

- แตกใบอ่อนช้า ยอดอ่อนกับดอกหงิกงอ

- ขอบใบแห้งขาว

โพแทสเซียม (K) - ควบคุมการออสโมซิสในเซลล์ 

  และส่วนของการล�าเลียงน�้าตาล

- ควบคุมการปิดและเปิดปากใบ

- เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แป้ง

  และโปรตีน

- มีจุดสีขาวหรือเหลืองขึ้นที่ปลายใบ

  และขอบใบ

- ล�าต้นไม่แข็งแรง

- ผลไม่ค่อยโต รสชาติหรือสีไม่ค่อยดี

ฟอสฟอรัส (P) - เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ 

  สารพันธุกรรม 

- ควบคุมการออกดอก ติดผล 

  สร้างเมล็ด และการเติบโตของราก

- ใบแก่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นม่วง

  และน�้าตาล และร่วง

- ล�าต้นแคระแกร็น

- ออกดอกช้า ผลออกน้อย

การด�ารงชีวิตของพืชจะมีกระบวนการ

สืบพันธุ์ที่ช่วยให้พืชด�ารงพันธุ์ไว้ได้ 

โดยการสืบพันธุ์ของพืชสามารถ 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ดอกของพืช ในการเจริญเติบโตและการด�ารงชีวิต 

ของพืชต้องการน�้าและธาตุอาหาร 

เพื่อไปใช้ในกระบวนการต่างๆ

- น�้าและธาตุอาหารถูกดูดซึมจากราก

 เข้าสู่เซลล์ ไปถึง ไซเล็ม (Xylem)

- อาหารและน�้าตาลที่พืชสร้างขึ้น ถูกล�าเลียง 

 ไปส่วนต่างๆ ของพืชผ่านทาง 

 โฟลเอ็ม (Phloem)

- กลีบเลี้ยง

- กลีบดอก

- เกสรตัวผู้

- เกสรตัวเมีย

- การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  

 (Sexual Reproduction)

- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  

 (Asexual Reproduction)

- แสง

- คลอโรฟิลล์

- แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

- น�า้

- น�า้ตาล

- แป้ง

- สารอื่นๆ

ปัจจัยในการสร้าง

อาหารของพืช

ประกอบด้วย

ผลผลิตจากการ

สังเคราะห์แสง 

ประกอบด้วย

BOOK_Absolutely �.1.indd   311 27/10/2565   13:25:21

ตัวอย่างหนังสือ




