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บทที่ 2

การวัดและเรขาคณิต

การสร้างทางเรขาคณิต
จุดและเสนตรง

จุด เสนตรง

จุด A เขียนแทนดวย A เสนตรง AB เขียนแทนดวย AB


 

สมบัติจุดและเสนตรง

1. มีเสนตรงเพียงเสนเดียวเทานั้นที่ลากผานจุดสองจุดที่กําหนดให

2. เสนตรงสองเสนตัดกันที่จุดจุดเดียวเทานั้น

สวนของเสนตรง รังสี

สวนของเสนตรง AB เขียนแทนดวย AB  รังสี AB เขียนแทนดวย AB


นิยาม : รังสีคือ สวนหนึ่งของเสนตรงที่มีจุดปลายจุดเดียว
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มุม ความยาวของสวนของเสนตรง

มุม ABC เขียนแทนดวย ˆABC หรือ ∠ABC

ความยาวของสวนของเสนตรง AB เขียนแทนดวยสัญลักษณ 

m AB( ) หรือ AB เชน ความยาวสวนของเสนตรง AB เทากับ 

5 เซนติเมตร เขียนแทนดวย m AB( )
 
= 5 เซนติเมตร หรือ 

AB = 5 เซนติเมตร หรือ AB  ยาว 5 เซนติเมตร

ชนิดของมุม 

ชนิดของมุม ขนาดของมุม

มุมแหลม มุมที่มีขนาดมากกวา 0° แตนอยกวา 90°

มุมฉาก มุมที่มีขนาด 90°

มุมปาน มุมที่มีขนาดมากกวา 90° แตนอยกวา 180°

มุมตรง มุมที่มีขนาด 180°

มุมกลับ มุมที่มีขนาดมากกวา 180° แตนอยกวา 360°

มุมรอบจุด มุมที่มีขนาด 360°

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
รูปเรขาคณิต เปนรูปที่ประกอบไปดวยจุด เสนตรง สวนของเสนตรง เสนโคง ฯลฯ อยางนอยหนึ่งอยาง

ตัวอยาง รูปเรขาคณิตสองมิติ

ตัวอยาง รูปเรขาคณิตสามมิติ
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ตัวอยาง การใชระนาบตัดรูปเรขาคณิตสามมิติ และภาพหนาตัดที่เกิดจากการมองในแนวตั้งฉากกับระนาบที่ตั้ง

ภาพการตัดรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพหนาตัด

ภาพดานหนา ดานขาง และภาพดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ
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ภาพดานหนา ดานขาง และภาพดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก

ดานหนา ดานขาง ดานบน

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
สมบัติรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

สําหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ กําลังสองของความยาวของดานตรงขามมุมฉากเทากับผลบวกของกําลังสองของ

ความยาวดานประกอบมุมฉาก นั่นคือ 
2 2 2a  + b   =  c

สําหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ พื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสบนดานตรงขามมุมฉากเทากับผลบวกของพื้นที่ของ

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนดานประกอบมุมฉาก

บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

สําหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆ ถากําลังสองของดานดานหน่ึงเทากับผลบวกของกําลังสองของความยาวของดานอีกสอง

ดาน แลวรูปสามเหลี่ยมนั้นเปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
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พื�นที่
สามเหลี่ยม

รูปสามเหลี่ยม เมื่อทราบดานทั้งสาม แตไมทราบสวนสูง

พ.ท. r = 1
2
 × ฐาน × สูง

 พ.ท. r = =  s s - a( ) s - b( ) s - c( )
 เมื่อ    

a + b + c
s  =  

2

รูปสามเหลี่ยมดานเทา รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว

พ.ท. r ดานเทา = 
3

=    
4

× × (ดาน)2 พ.ท. r หนาจั่ว = 
ฐาน
สูง

 × 4(ดานประกอบมุมยอด)2 - (ฐาน)2

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยมฐานโคง

พ.ท. rมุมฉาก = 1
2
 × ผลคูณของดานประกอบ 

          มุมฉาก

พ.ท. r ฐานโคง
1

=  ar
2
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1) รูปเรขาคณิตสามมิติประกอบขึ้นจากลูกบาศกขนาดเทากัน 12 ลูก วางซอนกัน ดังรูป

 ภาพที่ไดจากการมองตามทิศที่ลูกศรชี้ ตรงกับขอใด

1. 2.

3. 4.

2) จากรูป พื้นที่แรเงาเทากับกี่ตารางหนวย

1. 104 ตารางหนวย 2. 120 ตารางหนวย 3. 144 ตารางหนวย 4. 150 ตารางหนวย

 แนวข้อสอบเข้า ม.4
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3) ถารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเสนรอบรูปยาว 108 เซนติเมตร ภายในบรรจุวงกลมไวพอดีกับรูปสี่เหลี่ยมนั้น วงกลม

รูปนั้นมีเสนรอบวงเทาใด เมื่อกําหนดให π = 3.14

1. 84.78 เซนติเมตร 2. 85.15 เซนติเมตร 3. 90.05 เซนติเมตร 4. 92.18 เซนติเมตร

4) พีระมิดฐานหาเหลี่ยมดานเทามุมเทา ฐานยาวดานละ 10 เซนติเมตร และพื้นที่ผิวขาง 150 ตารางเซนติเมตร 

พีระมิดจะมีสูงเอียงเทาใด

1. 5 เซนติเมตร 2. 6 เซนติเมตร 3. 7 เซนติเมตร 4. 8 เซนติเมตร

5) พีระมิดฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีความกวาง 4 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร และพีระมิดอันนี้สูง 10 เซนติเมตร 

พีระมิดอันนี้มีปริมาตรเทาใด

1. 80 ลูกบาศกเซนติเมตร 2. 100 ลูกบาศกเซนติเมตร

3. 120 ลูกบาศกเซนติเมตร 4. 188 ลูกบาศกเซนติเมตร

6) ทรงกระบอกมีพื้นที่ผิวขาง 7π ตารางเซนติเมตร และพื้นที่ฐาน 6.16 ตารางเซนติเมตร จงหาปริมาตรของทรง

กระบอกนี้ เมื่อกําหนดให π = 22
7

1. 14.50 ลูกบาศกเซนติเมตร 2. 15.48 ลูกบาศกเซนติเมตร

3. 15.40 ลูกบาศกเซนติเมตร 4. 28.50 ลูกบาศกเซนติเมตร

7) ถงันํา้ทรงปรซิมึใบหนึง่กนถงัเปนรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสัจนุํา้ได 25 ลติร สงู 40 เซนตเิมตร กนถงัยาวดานละกีเ่ซนติเมตร

1. 22 เซนติเมตร 2. 25 เซนติเมตร 3. 26 เซนติเมตร 4. 30 เซนติเมตร

8) ถาปริซึมฐานที่เปนรูปหกเหลี่ยมดานเทา มีความยาวดานละ a หนวย สูง 6 3 แลวปริซึมนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก

หนวย

1. 
222a  ลูกบาศกหนวย 2. 

231a  ลูกบาศกหนวย

3. 218a  ลูกบาศกหนวย 4. 
227a  ลูกบาศกหนวย

9) กรวยอันหนึ่งมีปริมาตร 628 ลูกบาศกเซนติเมตร และเสนผานศูนยกลางของฐานยาว 10 เซนติเมตร จงหาความ

สูงของกรวย เมื่อกําหนดให π = 3.14

1. 15 เซนติเมตร 2. 22 เซนติเมตร

3. 24 เซนติเมตร 4. 31 เซนติเมตร

10) นําทรงกลมรัศมี 3 เซนติเมตร ใสลงถังสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวดานละ 12 เซนติเมตร กอนใสปริมาตรนํ้าสูง 

10 เซนติเมตร หลังใสทรงกลมนํ้าจะสูงเทาใด เมื่อกําหนดให π = 3.14

1. 10.79 เซนติเมตร 2. 12 เซนติเมตร

3. 15.55 เซนติเมตร 4. 16.28 เซนติเมตร
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1) ศึกษาสวนประกอบของเซลลสิ่งมีชีวิต มีดังนี้

ชนิดของเซลล
สวนประกอบของเซลล

ผนังเซลล เยื่อหุมเซลล นิวเคลียส คลอโรพลาสต

A มี มี มี มี

B ไมมี มี ไมมี ไมมี

C ไมมี มี มี ไมมี

D มี มี มี ไมมี

 ถานําเซลลทั้งหมดไปแชในนํ้ากลั่น เปนเวลา 10 นาที เซลลในขอใดมีโอกาสไมแตก

1. A และ B 2. B และ C 3. C และ D 4. D และ A

2) เซลลชนิดเดียวกัน ขนาดเทากัน ใสในสารละลายที่มีความเขมขนไมเทากัน ในระยะเวลาเทากัน ไดผลดังนี้

  สารละลายชนิดที่ 1 เซลลมีขนาดเทาเดิม

  สารละลายชนิดที่ 2 เซลลมีขนาดเล็กลง

  สารละลายชนิดที่ 3 เซลลมีขนาดใหญขึ้น

 ขอใดเรียงลําดับความเขมขนของสารละลายจากความเขมขนมากไปความเขมขนนอยไดถูกตอง

1. สารละลายชนิดที่ 1 สารละลายชนิดที่ 2 สารละลายชนิดที่ 3

2. สารละลายชนิดที่ 1 สารละลายชนิดที่ 3 สารละลายชนิดที่ 2

3. สารละลายชนิดที่ 2 สารละลายชนิดที่ 1 สารละลายชนิดที่ 3

4. สารละลายชนิดที่ 3 สารละลายชนิดที่ 1 สารละลายชนิดที่ 2

 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

ตอนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบที่ถูกที่สุด

จํานวน 36 ขอ (ขอ 1-36) รวม 79.20 คะแนน
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3) พืชชนิดเดียวกัน มีจํานวนใบเทากัน จํานวน 4 ตน พิจารณาปจจัยการสังเคราะหดวยแสงตอไปนี้ 

พืชตนที่ ระยะเวลาที่ไดรับแสง
(ชั่วโมง)

ปริมาณนํ้าที่ไดรับ
(ลูกบาศกเซนติเมตร)

ปริมาณแกส
คารบอนไดออกไซดที่ไดรับ

(ลูกบาศกเซนติเมตร)

1 0 8 1

2 4 0 2

3 6 1 0

4 12 1 2

 พืชในขอใดที่สังเคราะหแสงไดมากที่สุด

1. พืชตนที่ 1 2. พืชตนที่ 2 3. พืชตนที่ 3 4. พืชตนที่ 4

4) กลามเนื้อของผนังเสนเลือดแดงมีลักษณะหนาและยืดหยุนไดดีกวาเสนเลือดดํา เพราะเหตุใด

1. เพราะมีปริมาณเลือดมากกวา

2. เพื่อรองรับแรงดันเลือดจากหัวใจ

3. เพื่อปองกันไมใหเลือดไหลยอนกลับเขาหัวใจ

4. เลือดออกจากหัวใจมีปริมาณแกสออกซิเจนมาก

5) พืชตนแมพันธุมีลักษณะผลดก เนื้อหนา ไรเมล็ด เมื่อเกษตรกร 3 คน นําไปขยายพันธุดวยวิธีที่แตกตางกันได

จํานวนและลักษณะพืชดังนี้

เกษตรกรคนที่ จํานวนพืชที่ไดหลังขยายพันธุ (ตน) ลักษณะพืชที่ได

1 15
บางตนผลดก เนื้อหนา ไรเมล็ด

บางตนผลนอย เนื้อบาง มีเมล็ด

2 7 ทุกตนผลดก เนื้อหนา ไรเมล็ด

3 100 ทุกตนผลดก เนื้อหนา ไรเมล็ด

 จากผลการขยายพันธุที่ได เกษตรกรแตละคนใชวิธีการขยายพันธุพืชแบบใด

1. คนที่ 1 ตอนกิ่ง คนที่ 2 การเพาะเมล็ด คนที่ 3 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

2. คนที่ 1 การเพาะเมล็ด คนที่ 2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คนที่ 3 การตอนกิ่ง 

3. คนที่ 1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คนที่ 2 การตอนกิ่ง คนที่ 3 การเพาะเมล็ด 

4. คนที่ 1 การเพาะเมล็ด คนที่ 2 การตอนกิ่ง คนที่ 3 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

6) ผสมพันธุทุเรียนพันธุชะนีและพันธุกระดุมทําใหไดทุเรียนลูกผสมที่มีหนามนอยลง การผลิตทุเรียนไรหนาม

สอดคลองกับขอใดมากที่สุด

1. การตัดตอยีนในมะเขือเทศ

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม

3. การปรับปรุงพันธุปลาทับทิม

4. การโคลนนิ่งวัวพันธุบรามัน
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37) 

ขอความ ใช หรือ ไมใช

37.1 ลูกเหม็นที่ใสในตูเสื้อผาแลวมีขนาดเล็กลง มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบเดียวกับสาร A ใช / ไมใช

37.2 การสังเคราะหดวยแสงของพืชมีการเปลี่ยนพลังงานแบบเดียวกับสาร B ใช / ไมใช

37.3 การเกิดนํ้าคางมีการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกับสาร D ใช / ไมใช

อธิบาย

 37.1) ใช เพราะลูกเหม็นระเหิด เปนการเปลี่ยนแปลงของสารประเภทดูดพลังงาน เชนเดียวกับสาร A

37.2) ไมใช เพราะการสังเคราะหดวยแสงของพืชเปนประเภทดูดพลังงาน แตสาร B เปนประเภทคายพลังงาน

37.3) ไมใช เพราะการเกิดน้ําคางเปนการเปล่ียนแปลงของสารประเภทคายพลังงาน แตสาร D เปนประเภทดูด

พลังงาน

38) 

ขอความ ใช หรือ ไมใช

38.1 กระบวนการ X คือ กระบวนการสังเคราะหดวยแสง ใช / ไมใช

38.2 กระบวนการ Y คือ กระบวนการยอยสลาย ใช / ไมใช

38.3 กระบวนการ Z คือ กระบวนการหายใจ ใช / ไมใช

อธิบาย

วัฏจักรคารบอน หมายถึง การหมุนเวียนแกสคารบอนไดออกไซดจากอากาศสูส่ิงมีชีวิต หรือออกจากส่ิงมีชีวิตคืนสู

บรรยากาศ หมุนเวียนกันไปเชนนี้ไมมีที่สิ้นสุด โดยแกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศและนํ้าถูกนําเขาสูสิ่งมีชีวิต ผาน

กระบวนการสงัเคราะหดวยแสงของพชืและเปลีย่นเปนอนิทรยีสารทีม่พีลังงานสะสมอยู ตอมาสารอนิทรยีสารทีพ่ชืสะสมไว

บางสวนถูกถายทอดไปยังผูบริโภคในระบบตางๆ โดยการกิน และออกจากสิ่งมีชีวิตคืนสูบรรยากาศและนํ้าในรูปแบบการ

หายใจของพืชและสัตว การสังเคราะหดวยแสงของพืช การยอยสลายซากพืชซากสัตว และสิ่งขับถายของสัตว การเผาไหม

ของถานหิน นํ้ามัน และคารบอเนต เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตวเปนเวลานาน

กระบวนการ X คือ กระบวนการสังเคราะหดวยแสง

กระบวนการ Y คือ กระบวนการหายใจ 

กระบวนการ Z คือ กระบวนการยอยสลาย

ตอนที่ 2 : แบบปรนัยเลือกตอบเชิงซอน เลือกคําตอบที่ถูกตองในแตละคําถามยอย 

จํานวน 4 ขอ (ขอ 37-40) รวม 20.80 คะแนน
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39) 

ขอความ ใช หรือ ไมใช

39.1 ทุกตําแหนงของการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้มีพลังงานศักยโนมถวงเทากัน ใช / ไมใช

39.2 ตําแหนง C มีพลังงานจลนมากกวาตําแหนง D ใช / ไมใช

39.3 ทุกตําแหนงมีพลังงานกลเทากัน ใช / ไมใช

อธิบาย

พลงังานกล ประกอบดวยพลงังาน 2 ชนดิ คอื พลงังานจลนกบัพลังงานศกัยโนมถวง ซึง่สามารถเปล่ียนรปูกลับไปกลบั

มาระหวางกนัและกนัได ทาํใหเกดิสมดลุของพลงังานขึน้ พลงังานกลรวมของระบบจะไมสญูหาย แตอาจเปลีย่นจากพลงังาน

หนึง่ไปเปนอกีพลงังานหนึง่ โดยผลรวมของพลังงานยงัคงเดมิ ซึง่เปนไปตามกฎการอนรุกัษพลังงานกล การอนรุกัษพลังงาน

กลจะเกิดขึ้นเมื่อไมมีแรงภายนอกกระทําตอวัตถุ ทําใหผลรวมของพลังงานศักยและพลังงานจลนทุกตําแหนงมีคาคงตัว

พลังงานกล ลักษณะของพลังงาน

พลังงานศักยโนมถวง เปนพลงังานทีส่ะสมอยูในวตัถทุีอ่ยูสงูจากพืน้โลกขึน้ไป และวตัถนุัน้อยูในสนามแรงโนมถวง

ของโลก วตัถทุีอ่ยูหางจากผวิโลกจะไดรบัแรงโนมถวงจากโลก เพือ่ดงึวตัถเุขาสูศูนยกลางของ

โลก เกิดเปนคาพลังงานศักยโนมถวง ปจจัยที่มีผลตอพลังงานศักยโนมถวง คือ วัตถุที่มีมวล

มาก พลังงานศักยโนมถวงมาก วัตถุที่อยูสูงจะมีคาพลังงานศักยโนมถวงมากกวาวัตถุที่อยูใน

ระดับตํ่ากวา เมื่อวัตถุตกถึงผิวโลกจะมีคาพลังงานศักยโนมถวงเปนศูนย

พลังงานจลน เปนพลังงานท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนที่ของวัตถุ ซึ่งวัตถุจะมีการเคล่ือนที่ที่แตกตางออกไป 

เชน นํา้ไหล การพัด การหมนุของลกูขาง ปจจยัทีม่ผีลตอพลงังานจลน คอื วตัถทุีม่คีาของมวล

มากจะมพีลงังานจลนมาก วตัถทุีเ่คลือ่นทีด่วยความเร็วสงูจะมพีลงังานจลนมากดวย เปนตน

 พลังงานศักย A > B > C > D

 พลังงานจลน D > C > B > A

 พลังงานกล A = B = C = D

40) 

ขอความ ใช หรือ ไมใช

40.1 A คือดาวอังคาร ใช / ไมใช

40.2 B คือดาวพุธ ใช / ไมใช

40.3 C คือดาวศุกร ใช / ไมใช
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บทที่ 1

หลักภาษา

หลักภาษา
ภาษา ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายไววา “ภาษา” หมายถึง 

ถอยคําที่ใชพูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เชน 

ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการที่สื่อความได เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษา

ทาทาง ภาษามือ

ภาษา คอื ถอยคาํหรอืเสยีงทีม่นษุยใชสือ่สารกนัเพือ่ใหเกดิความเขาใจ และสนองความตองการของผูสงสาร ภาษาไทย 

เปนภาษาที่ใชเสียงสื่อความหมาย มีความไพเราะ เพราะมีระดับเสียง หรือมีเสียงวรรณยุกต

เสียงในภาษาไทย
เสียงสระ (เสียงแท) คือ เสียงที่เปลงออกมาจากลําคอโดยตรง มีลักษณะกองกังวาน เสียงสระ ไดแก รูปสระ 21 รูป 

และเสียงสระ 32 เสียง (ปจจุบันนับเหลือเพียง 24 เสียง)

รูปสระ

ะ  เรียกวา วิสรรชนีย ั เรียกวา ไมหันอากาศ หรือไมผัด ็  เรียกวา ไมไตคู

า  เรียกวา ลากขาง ิ เรียกวา พินทุ หรือพินทุอิ ่  เรียกวา ฝนทอง

"  เรียกวา ฟนหนู ํ เรียกวา นฤคหิต หรือหยาดนํ้าคาง ุ  เรียกวา ตีนเหยียด

ู  เรียกวา ตีนคู เ  เรียกวา ไมหนา ใ  เรียกวา ไมมวน

ไ  เรียกวา ไมมลาย โ  เรียกวา ไมโอ อ  เรียกวา ตัวออ

ย  เรียกวา ตัวยอ ว  เรียกวา ตัววอ ฤ  เรียกวา ตัว ฤ (รึ)

ฤๅ  เรียกวา ตัว ฤๅ (รือ) ฦ เรียกวา ตัว ฦ (ลึ) ปจจุบันเลิกใชแลว ฦๅ  เรียกวา ตัว ฦๅ (ลือ) ปจจุบันเลิกใชแลว
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เสียงสระ

 ●  เสียงสระแท (สระเดี่ยว) มี 18 เสียง

เสียงสั้น เสียงยาว

/อะ/

/อิ/

/อึ/

/อุ/

/เอะ/

/แอะ/

/โอะ/

/เอาะ/

/เออะ/

/อา/

/อี/

/อื/

/อู/

/เอ/

/แอ/

/โอ/

/ออ/

/เออ/

 ●  เสียงสระประสม (สระเลื่อน) มี 6 เสียง 

เสียงสั้น เสียงยาว

/เอียะ/ (/อิ/ + /อะ/)

/เอือะ/ (/อึ/ + /อะ/)

/อัวะ/ (/อุ/ + /อะ/)

/เอีย/ (/อี/ + /อา/)

/เอือ/ (/อือ/ + /อา/)

/อัว/ (/อู/ + /อา/)

สระเกนิ ในสมยักอนถอืวาเปนเสยีงสระ แตปจจุบนัไมนบัเปนเสียงสระ เพราะมเีสยีงพยญัชนะ

ประสมอยู มี 8 เสียง ไดแก

อํา (/อะ/ + ม)  ใอ (/อะ/ + ย)

ไอ (/อะ/ + ย)  เอา (/อะ/ + ว)

ฤ (/อึ/ + ร) อานวา รึ  ฤๅ (/อือ/ + ร) อานวา รือ

ฦ (/อึ/ + ล) อานวา ลึ ฦๅ (/อือ/ + ล) อานวา ลือ

การเขียนรูปสระ

 ●  สระคงรูป คือ สระที่คงรูปเดิมเมื่อประสมตามตัวอักษร เชน มอง, แม, ธนู, หาย, มะลิ เปนตน

 ●  สระลดรูป คือ สระที่ลดรูปหายไปเมื่อประสมตามตัวอักษร เชน กบ, จง, สวน, เลย

 ●  สระเปลี่ยนรูป คือ สระที่เปลี่ยนรูปไปเมื่อประสมตามตัวอักษร เชน เห็บ, ม็อบ, เมิน, เล็ก

เสียงพยัญชนะ (เสียงแปร) เปนเสียงที่เปลงออกมาจากลําคอ แลวถูกสกัดกั้นดวยอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งในปาก 

มีทั้งหมด 21 เสียง 44 รูป

เสียงพยัญชนะ

 ●  เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว ไดแก |ก| |ค| |ง| |จ| |ช| |ซ| |ข| |ค| |ต| |ท| |น| |บ| ป| |พ| |ฟ| |ม| |ร| |ล| |ว| |อ| |ฮ|

 ●  เสียงพยัญชนะตนควบกลํ้า ไดแก |กร| |คร| |ปร| |พร| |ตร| |กล| |คล| |ปล| |พล| |กว| |คว| 
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กลุมที่ เสียงพยัญชนะ พยัญชนะตน พยัญชนะสะกด

1 ก ก ก ข ค ฆ

2 ค ข ฃ ค ฅ ฆ -

3 ง ง ง

4 จ จ -

5 ช ฉ ช ฌ -

6 ซ ซ ศ ษ ส -

7 ย ญ ย ย

8 ด ฎ ด ฑ -

9 ต ฏ ต จ ช ซ ศ ษ ส

ฎ ฏ ฐ ฒ ด ต

ถ ท ธ

10 ท ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ -

11 น น ณ น ณ ญ ร ล ฬ

12 บ บ -

13 ป ป บ ป พ ฟ ภ

14 พ ผ พ ภ -

15 ฟ ฝ ฟ -

16 ม ม ม

17 ร ร -

18 ล ล ฬ -

19 ว ว ว

20 อ อ -

เสียงวรรณยุกต (เสียงดนตรี) เปนเสียงที่มีระดับสูงตํ่า และทําใหความหมายของคําเปล่ียนไป วรรณยุกตมี 4 รูป 

5 เสียง คือ

เสียงวรรณยุกต สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

รูปวรรณยุกต - ่ ้ ๊ ๋
ไตรยางศ 

 ●  อักษรสูง 11 ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห 

 ●  อักษรกลาง 9 ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ 

 ●  อักษรตํ่า 24 ตัว คือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ ทั้งนี้อักษรตํ่าแบงออกเปน 

2 ประเภท คือ
 ¢ อักษรตํ่าคู หมายถึง อักษรตํ่าที่มีเสียงใกลเคียงกับอักษรสูง
 ¢ อักษรตํ่าเดี่ยว หมายถึง อักษรตํ่าที่ไมมีเสียงใกลเคียงกับอักษรสูง ไดแก ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ
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Par t One: Listening and Speaking 

Directions: Choose the best answer for each situation.

Conversation 1:

It’s a very hot day. The heat is so unbearable. To make it worse, the air-conditioner is broken.... 

Wendy: Oh, the heat is unbearable!               1)              

Dan: The heat has blown our air-conditioner on the roof! 

Wendy: What!                   2)                   

Dan: We’ve got to have it fixed as soon as possible.               3)               

Wendy: Thank God! 

1) 

1. should we go out?

2. How to use it? 

3. Didn’t you turn on the air-conditioner?

4. I don’t know if you turned it on or not. 

2) 

1. So, what are we going to do?

2. How can I deal with this? 

3. What a terrible thing! 

4. Do you know how to fix it? 

3) 

1. I don’t know how. 

2. I’ve called technicians and they’re on the way.

3. I think there might be someone. 

4. I know someone who knows how to fix the problem. 

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
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Conversation 2:

Clara: How’s your new schedule?

Jessica:               4)              

Clara:  What’s your first class in the morning?

Jessica: I have math with Mr. Anderson at 8:00.

Clara:  What time do you have lunch?

Jessica:               5)              

Clara:  Really? Me too. Do you have history class in the morning or the afternoon? 

Jessica: In the afternoon, at 2:15.

Clara:  Oh.               8)              

Jessica: I have science at 9:00.

Clara:                7)              

Jessica:  Art. 

Clara:  Me too! Great! 

Jessica: Oh no. That’s the bell. We’re late!

4) 

1. Very attentive!  2. Never mind. 

3. No problem. 4. Great!

5) 

1. At noon. 2. It’s twelve. 

3. When I got hungry. 4. Whenever I will. 

6) 

1. How come you join a science class?  2. What is the remaining? 

3. What about science? 4. How do you have sci? 

7) 

1. What’s your last class? 2. Which is last? 

3. What’s the next?  4. Which one do you like? 
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Conversation 3:

Hurricanes

Sofia:  How do you like living in the Caribbean?

Henry:  I like it. 

Sofia:                8)              

Henry:  (laughing) No. Not yet. We had a tropical storm though.

Sofia:                9)              

Henry:  It gets really windy. The strange thing is that earlier in the day, before the tropical storm 

came, the weather was beautiful. It was a beautiful, clear, sunny day. We went to the 

beach. Later it started getting dark and during the night it rained and got really windy.

Sofia:                10)              

Henry: A hurricane is a tropical storm that has winds of at least 74 miles per hour. 

Sofia:               11)              

Henry:  Well, before the hurricane comes you need to go out and buy lots of food and drinking 

water. 

Sofia:  I’ll bet the stores are crowded when a hurricane is coming.

Henry: Yeah. I keep emergency supplies in the house all the time just in case. A lot of people wait until 

the hurricane is coming to do their shopping for emergency supplies.            12)            

Sofia:  What do people do during the hurricane?

Henry:                13)               I’ve heard that it’s pretty scary during the hurricane. 

Sofia:  With 74 mile per hour winds, I can imagine that it would be scary.               14)              

Henry:  I’ve heard that the community really pulls together after a hurricane. People are really 

good about helping each other. The clean-up process is a lot of work. Also, they could be 

without running water and electricity for a while. 

Sofia:  Well, I hope you don’t experience a hurricane while you live there.

Henry:               15)              .

8) 

1. Not any thing happens yet?  2. No hurricanes yet? 

3. Correct me if I’m wrong. 4. Is there anything? 

9) 

1. What are they like? 2. How does it look? 

3. Do they look like?  4. How they look alike? 
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1) ขอใดไมใชความหมายของศาสนา

1. หลักคําสอนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษยใหปฏิบัติดีและละเวนความชั่วเพื่อใหพนทุกข

2. เปนหลักคําสอนในการควบคุมตนเอง หรือการอยูรวมกันอยางเปนสุขในสังคม

3. เปนที่พึ่งทางจิตใจใหมีความอดทนตอความลําบาก และมีกําลังใจที่จะทําความดี

4. เปนคําสอนที่ใหมนุษยปฏิบัติตาม เพื่อชี้ชองทางแหงโชคลาภและความโชคดี

2) ขอใดไมจัดเปนลักษณะของโยนิโสมนสิการ

1. ความรูเกิดจากการใชความคิดที่ถูกวิธี 2. ความรูเกิดจากการไตรตรองหาเหตุผล

3. ความรูเกิดจากการพิจารณาอยางแยบคาย 4. ความรูเกิดจากการเปนผูศึกษาเลาเรียนมาก

3) ขอใดเรียงลําดับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตามปฏิทินไดถูกตอง

1. อาสาฬหบูชา มาฆบูชา วิสาขบูชา อัฏฐมีบูชา 2. มาฆบูชา วิสาขบูชา อัฏฐมีบูชา อาสาฬหบูชา

3. วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา มาฆบูชา อัฏฐมีบูชา 4. อัฏฐมีบูชา อาสาฬหบูชา มาฆบูชา วิสาขบูชา

4) ขอใดคือหัวใจของพระพุทธศาสนา

1. อริยสัจ 4 2. ไตรลักษณ

3. โอวาทปาติโมกข  4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

5) ขอใดถือวาเปนพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ

1. เชื่อมั่นในกฎแหงกรรม 2. ปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ

3. นับถือพระพุทธศาสนาตามบิดามารดา 4. ปฏบิตัพิธิกีรรมทางพระพทุธศาสนาอยางเครงครดั

6) คําวา “วิญญาณ” ในขันธ 5 หมายถึงขอใด

1. สํานึกผิดชอบชั่วดี  2. ญาณที่เกิดจากสมาธิ

3. การรับรูที่เกิดจากอายตนะ 6  4. ดวงจิตที่ออกจากรางเมื่อตาย

7) ขอใดไมใชสาเหตุที่ทําใหเกิดการแตกแยกนิกายเปนนิกายตางๆ ของศาสนาอิสลาม

1. เรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ 2. เรื่องการขัดผลประโยชนกันและกัน

3. เรื่องแนวความคิดทางศาสนาไมตรงกัน  4. เรื่องตําแหนงผูนําทางศาสนาที่เรียกวา กาหลิบ 

ตะลุยข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 2

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คําตอบที่ถูกที่สุด

จํานวน 50 ขอ ขอละ 2 คะแนน รวม 100 คะแนน
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8) ขอใดกลาวถึงการละหมาดไดถูกตอง

1. การงดการบริโภคอาหาร 2. การนมัสการพระเจาทั้งรางกายและจิตใจ

3. การบริจาคทรัพย หรือใหทาน 4. การเดินทางไปประกอบศาสนพิธีที่ตางประเทศ

9) ความสามารถในขอใดที่ชี้วามนุษยเปนสัตวสังคมที่แตกตางไปจากสัตวประเภทอื่น

1. ความสามารถในการอยูรวมกันเปนกลุม

2. ความสามารถในการดํารงเผาพันธุของกลุม

3. ความสามารถในการสรางกฎเกณฑแบบแผนของกลุม

4. ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมของกลุม

10) “พอแมตองเลีย้งดลูกูของตนในชวงทีล่กูยังเปนทารก สวนลกูกต็องเลีย้งดพูอแมเปนการตอบแทนเมือ่ยามทีท่าน

แกชรา” ขอความนี้แสดงถึงลักษณะประการใดของวัฒนธรรม

1. วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม 2. วัฒนธรรมเปนแบบแผนการดํารงชีวิต

3. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไดมาจากการเรียนรู 4. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

11) เทศกาลใดของสังคมไทยที่สะทอนคานิยมในเรื่องความกตัญูกตเวทีไดเปนอยางดี

1. เทศกาลตรุษ 2. เทศกาลสงกรานต

3. เทศกาลเขาพรรษา 4. เทศกาลออกพรรษา

12) ขอใดเปนวิถีชาวบาน

1. มะนาวยิงสุนัขจิ้งจอก 2. มนีนุชนั่งสานตะกราหวายไวใชใสของไปเรียน

3. สมรศักดิ์ขับรถฝาไฟแดง 4. ภัทรธิดาขโมยสมโอในรั้วบานของเพื่อนบาน

13) ขอใดมีลักษณะเปนสถานภาพที่ติดตัวมามากที่สุด

1. พี่ของพอ 2. บุคคลดีเดนแหงป

3. คนทรงเจา 4. แมบุญธรรม

14) การปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญอยางไร

1. ชวยใหรัฐบาลควบคุมประชาชนได

2. ชวยใหมีการกระจายรายไดสูทองถิ่น

3. ชวยใหประชาชนฝกฝนการเมืองแบบประชาธิปไตย

4. ชวยใหประชาชนควบคุมขาราชการจากสวนกลางได

15) ประเทศใดที่มีระบอบการปกครอง ประมุข และหัวหนาฝายบริหารประเทศคลายคลึงกับไทยมากที่สุด

1. ลาว บรูไน 2. พมา เวียดนาม

3. กัมพูชา มาเลเซีย 4. ฟลิปปนส อินโดนีเซีย
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