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3PART 1 คณิตศาสตร์

ค
ณ
ิต
ศ
าส
ต
ร์การบวก ลบ คูณ หาร

1. การบวก การลบ 

สมบัติการสลับที่ของการบวก a + b = b + a เช่น 10 + 32 = 32 + 10 

สมบัติการเปลี่ยนกลุ ่มของ

การบวก

(a + b) + c = a + (b + c) เช่น (56 + 80) + 20 = 56 + (80 + 20) = 156        

ส่วนการลบใช้คุณสมบัติน้ีไม่ได้

การคูณ หมายถึง การนับเพ่ิม

ครั้งละเท่าๆ กัน

เช่น 3 x 30 หมายถึง นับเพิ่มครั้งละ 30 เป็นจ�านวน 3 ครั้ง เขียนได้เป็น

3 x 30 = 30 + 30 + 30 = 90

1. สมบัติการสลับที่ของการคูณ เช่น 3 x 4 = 4 x 3 

2. สมบัติการเปล่ียนกลุ่มของการคูณ เช่น (2 x 4) x 6 = 2 x (4 x 6)

3. สมบัติการแจกแจง เช่น 3 x (4 + 5) = (3 x 4) + (3 x 5) = 12 + 15 = 27

การหาร หมายถึง การนับลด

ครั้งละเท่าๆ กัน

ตัวอย่าง 950 ÷ 4 = ? 

วิธีท�า a = 180๐ – 125๐ = 55๐

การบวก ลบ คูณ หารระคน คือ การหาผลลัพธ์ของจ�านวนตั้งเเต่  3 จ�านวนขึ้นไป โดยใช้วิธีการบวก ลบ คูณ 

หาร อย่างใดอย่างหน่ึง ตั้งเเต่สองวิธีขึ้นไปประกอบกันเพื่อหาผลลัพธ์

การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ต้องหาผลลัพธ์จากวงเล็บในสุดก่อน เเล้วน�ามาบวก หรือลบ 

หรือคูณ หรือหารจ�านวนที่เหลือ

NOTE

4 950.0
8
15
12
 30
 28
   20
   20
     0

237.5

ตัวอย่าง
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 ✎ เฉลยแนวข้อสอบบทที่ 9 รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ 

ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ

1 3 รูปเรขาคณิต จะเป็นรูป 2 มิติ ซ่ึงต่างจากรูปทรงเรขาคณิตตรงที่มีความหนาด้วย

2 4

ปริซึมฐานเป็นรูปอะไร หน้าตัดก็จะเป็นรูปอย่างน้ัน ดังน้ัน ปริซึมหกเหล่ียม จึงมีหน้าตัด

เป็นรูปหกเหลี่ยม

3 1

จากภาพ เป็นรูปคล่ีของพีระมิดฐานส่ีเหล่ียม จะเห็นว่าประกอบด้วยรูปสามเหล่ียม 4 รูป 

และสี่เหลี่ยม 1 รูป

4 1 เพราะพีระมิดมีฐานเป็นรูปหลายเหล่ียม 

มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน 

มีหน้าข้างเป็นรูปสามเหล่ียม 

การเรียกชื่อพีระมิด เรียกตามลักษณะของรูปหลายเหล่ียมที่เป็นฐาน 

เช่น พีระมิดฐานสามเหล่ียม พีระมิดฐานส่ีเหล่ียม พีระมิดฐานห้าเหล่ียม 

5 2 เพราะรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากัน ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซ่ึงกันและกัน ได้แก่ รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

รูปสี่เหลี่ยมท่ีมีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมขนม

เปียกปูน รูปสี่เหล่ียมรูปว่าว 
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ปากใบแบบจม 

(Sunken stomata)

เป็นปากใบท่ีอยู่ลึกเข้าไปในเนื้อใบ เซลล์คุมอยู่ลึกกว่าหรือต�่ากว่าชั้นเซลล์เอพิเดอร์มิส 

พบในพืชที่อยู่ในท่ีแห้งแล้ง (Xerophyte) เช่น พืชทะเลทราย พวกกระบองเพชร พืช

ป่าชายเลน (Halophyte) เช่น โกงกาง แสม ล�าพู เป็นต้น

ภาพ : ปากใบแบบจม

ปากใบแบบยกสูง 

(Raised stomata)

เป็นปากใบท่ีมีเซลล์คุมอยู่สูงกว่าระดับเอพิเดอร์มิสทั่วไป เพื่อช่วยให้น�้าระเหยออก 

จากปากใบได้เร็วขึ้น พบได้ในพืชที่เจริญอยู ่ในน�้า หรือที่ที่มีน�้ามาก หรือชื้นแฉะ 

(hydrophyte)

ภาพ : ปากใบแบบยกสูง

การสังเคราะห์ด้วยแสง

ใบพืชท่ีมีสีเขียวจะมีการสังเคราะห์ด้วยแสง และปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชก็คือ แสง น�้า แก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ และคลอโรฟิลล์ ซึ่งสิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือ น�า้ตาล แล้วเปลี่ยนจากน�้าตาลให้เป็นแป้ง

เพื่อเก็บสะสมไว้ นอกจากนี้สิ่งที่ได้จากการสร้างอาหารของพืชยังมีน�า้และแก๊สออกซิเจนอีกด้วย
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3. การหาว เกิดจากมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากผิดปกติที่ไปกระตุ้นศูนย์ควบคุมการหายใจ จึงท�าให้มีการ

หายใจเข้ายาวและลกึ เพือ่จะได้สดูออกซเิจนเข้าไปเตม็ปอด แล้วแลกเปล่ียนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลอืด

4. การสะอึก เกิดจากกะบังลมหดตัวกระตุก ท�าให้มีการหายใจเข้าทันทีและ Epiglottis ก็ปิดทันที ลมจึงดันเข้าไป

ท�าให้เกิดเสียงดังขึ้น การสะอึกเกิดเมื่อมีการระคายเคืองที่กระเพาะอาหาร

6. ระบบขับถ่าย (Excretory system)

เป็นการก�าจัดของเสียออกจากร่างกาย โดยมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องดังนี้

ผิวหนัง ไต ล�าไส้ใหญ่

เป็นส่วนที่ขับถ่ายของเสียในรูปของเหลว 

ออกจากร่างกาย โดยของเสยีทีข่บัออกมา 

เรยีกว่า เหงือ่ ประกอบด้วยน�า้และแร่ธาตุ 

ประโยชน์ของการระเหยของเหงื่อ คือ 

เป็นการปรับระดับอุณหภูมิของร่างกาย

โดยระบายความร้อนไปกับเหงื่อที่ระเหย

ปริมาณเหงื่อที่ถูกขับออกมาจะเกิดขึ้นได้

ดีที่อุณหภูมิประมาณ 32 องศาเซลเซียส

เป ็นอวัยวะที่ท�าหน้าขับของ

เสียออกจากร ่างกายมนุษย ์ 

ลักษณะคล ้ายเมล็ดถั่วเขียว 

ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร 

อยู ่บริเวณช่องท้องด้านหลัง 

เป็นอวัยวะที่กรองของเสียออก

จากกระแสเลือด โดยขับออก

จากร ่างกาย มี ลักษณะเป ็น

ของเหลว เรียกว่า น�้าปัสสาวะ

เป็นอวัยวะที่ท�าหน้าที่ขับถ่ายของ

เสียในลักษณะของแข็ง หรือกาก

อาหาร ออกจากร่างกายในรูปของ 

อุจจาระ ถ้าล�าไส้ใหญ่ดูดน�้ามาก 

เกินไป เนื่องจากกากอาหาร

ตกค้างอยู่ในล�าไส้ใหญ่หลายวัน 

จะท�าให้กากอาหารแข็ง เกิดความ

ล�าบากในการขับถ่าย ซึ่งเรียกว่า 

ท้องผูก

อาหารและสารอาหาร

อาหาร (food) คือ สิ่งที่เรารับประทานได้โดยปลอดภัยและให้สารอาหารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ใน

ประเทศไทยมักจ�าแนกเป็น 5 หมู่ หรือ 5 กลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางให้คนไทยบริโภคอาหารที่หลากหลายและครบส่วน อาหาร 

5 หมู่ ได้แก่

 ✎ อาหารหมู่ที่ 1 โปรตีน
อาหารหมู่ที่ 1 ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ โปรตีน ถือว่าเป็นธาตุ

อาหารที่ส�าคัญที่สุดในร่างกาย โปรตีน เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ของสายยาวของกรดอะมิโน (amino acid) ในแง่
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ธรรมชาติของภาษาไทยบทที่ 1

ค�ำวำ่ “ภำษำ” หมำยถึง ถ้อยค�ำที่ใช้พูดหรือเขียน เพื่อสื่อควำมของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

(พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542, 2546: 822) เช่น ภำษำไทย ภำษำจีน เป็นต้น

ประเภทของภาษา

ภำษำแบ่งตำมลักษณะกำรสื่อสำรได้ 2 ประเภท ได้แก่

วัจนภาษา อวัจนภาษา

คือ ภำษำที่ใช้ถ้อยค�ำในกำรสื่อสำร ได้แก่ ภำษำพูด 

และภำษำเขียน

คือ ภำษำที่ไม่ใช้ถ้อยค�ำในกำรสื่อสำร ได้แก่ ภำษำท่ำทำง 

ภำษำหน้ำตำ ภำษำมือ และภำษำสัญลักษณ์

 ✎ ลักษณะของภาษาไทยที่ควรสังเกต

1.	ภาษาไทยเป็นค�าที่มีพยางค์เดียว	:	

เป็นค�ำที่ออกเสียงสั้น เข้ำใจง่ำย และชัดเจน 

มีวรรณยุกต์ก�ำกับได้ เช่น พ่อ แม่ ลุง ปำ้ น้ำ อำ พี่ น้อง ปู่ ย่ำ ตำ ยำย ฯลฯ

2.	ภาษาไทยแท้มีตัวสะกดตามมาตรา	:	

มำตรำตัวสะกดของไทยมี 8 มำตรำ เช่น

แม่กก ใช้ “ก” เป็นตัวสะกด ได้แก่ มำก ปำก ยำก ฯลฯ

แม่กบ ใช้ “บ” เป็นตัวสะกด ได้แก่ พบ จบ รบ ฯลฯ

ค�ำไทยที่ยืมมำจำกภำษำอื่น จะสะกดไม่ตรงตำมมำตรำ เช่น เลข โรค เมฆ กิจ รำช ก๊ำซ รัฐ ฯลฯ
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Pronoun ค�ำสรรพนำม

ประธำน กรรม Possessive Adj. 

(+ Noun)

Possessive Pron. 

(ไม่มีค�ำนำมตำมหลัง)

Reflexive Pron.

I Me My Mine Myself

You You Your Yours Yourself

He Him His His Himself

She Her Her Hers Herself

It It Its Its Itself

They Them Their Theirs Themselves

We Us Our Ours Ourselves

Pronounsบทที่ 2
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Adjective

Adjective คอื คณุศพัท์ หมายถงึ ค�าทีไ่ปท�าหนา้ทีข่ยายนามหรอืสรรพนาม (ขยายสรรพนามตอ้งอยู่หลงัตลอดไป) 

เพื่อบอกให้รู ้ลักษณะ คุณภาพ หรือคุณสมบัติของนามหรือสรรพนามนั้นว่าเป็นอย่างไร เช่น good, bad, new, 

hot, my, this 

 ✎ Types (ชนิดของคุณศัพท์)
โดยทั่วไปแบ่งออกได้ 8 ชนิด คือ

Adjective & Adverbบทที่ 5

1. Proper adjective (คุณศัพท์แสดงสัญชาติ)

เป็นค�าคุณศัพท์ท่ีขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ มีรูปเปล่ียนแปลงมาจาก Proper Noun และต้องขึ้นต้นด้วย 

ตวัใหญ่เสมอ เช่น

Proper Noun Proper Adjective

China = ประเทศจีน Chinese = แห่งประเทศจีน, ชาวจีน

France = ประเทศฝรั่งเศส French = แห่งประเทศฝรั่งเศส, ชาวฝรั่งเศส

Italy = ประเทศอิตาลี Italian = แห่งประเทศอิตาลี, ชาวอิตาลี
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PART 5 สังคมศึกษา

 l ทรงเห็นว่าการเสด็จออกบรรพชาน่าจะเป็นทางออกที่ดี เพราะจะท�าให้พบทางพ้นทุกข์จากการแก่ การเจ็บ และ

การตาย ในขณะเดียวกับพระองค์ทรงทราบข่าวพระโอรสประสูติก็ทรงคิดเชื่อมโยงได้ว่า ความแก่ ความเจ็บ 

และความตายเป็นผลมาจากการเกิดนั่นเอง พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยออกบรรพชา เพราะทรงเห็นว่าเป็น

ทางที่ดีที่สุด

 l พระองค์จึงออกผนวชเพื่อหาทางพ้นทุกข์ 

 l ในระหว่างเสด็จแสวงหาทางดับทุกข์อยู่นั้น พระองค์ทรงพบกับพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์หนุ่มแห่งกรุงราชคฤห์ 

แคว้นมคธ และพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงชวนให้พระองค์สึกและกลับมาครองราชย์สมบัติร่วมกัน โดยจะแบ่ง 

ราชสมบัติครึ่งหนึ่งให้ แต่พระองค์ทรงปฏิเสธ และตรัสบอกว่าพระองค์จะบ�าเพ็ญเพียรที่ต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม 

พระเจ้าพมิพสิารจงึทลูอาราธนาให้เสดจ็กลับมาโปรดหลงัจากได้พบทางดบัทกุข์ คอื บรรลุพระสัมมาสัมโพธญิาณ

แล้ว

 l พระองค์ทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยา คือการทรมานตนเองให้ล�าบากด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ทรงกดเพดานด้วยลิ้น 

ทรงกลั้นลมหายใจ และทรงอดข้าว ทรงบ�าเพ็ญเพียรถึงกับเอาชีวิตเป็นเดิมพัน แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุ 

พระสัมมาสัมโพธิญาณ

 l พระองค์จึงเลิกท�าแล้วบ�าเพ็ญเพียรจนเห็นธรรม 4 หมวด หรืออริยสัจ 4

 l พระองค์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 

45 ปี ณ ใต้ต้นโพธิ์ ริมฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา

 l พระองค์ได้แสดงธรรมเทศนากัณฑ์แรกคือ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”

 l ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา พระองค์ก็ได้แสดงธรรมให้กับสาวกของพระองค์

 l พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 ณ วโนทยาน เขตเมืองกุสินารา แคว้นมัลละ รวมอายุ

ได้ 80 พรรษา และวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของพุทธศักราช

ปลงอายุสังขาร

 l เมือ่พระพทุธเจ้ามพีระชนมายไุด้ 80 พรรษา ณ วนัเพญ็ขึน้ 15 ค�า่ เดอืน 3  เสดจ็ประทบัทีป่าวาลเจดย์ี  เมอืงเวสาลี  

 l พระองค์ทรงแจ้งกับพระอานนท์ พระสงฆ์ที่ปรนนิบัติว่า อีก 3 เดือน พระองค์จะปรินิพพาน เพราะทรงแก่ชรา 

และป่วยเป็นโรคปักขันธิกาพาธ หรือโรคท้องร่วง 
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