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o ใน ป พ.ศ. 2514 ไดสรางเขื่อนสิรินธร ที่จังหวัดอุบลราชธานีแลวเสร็จและในป 
พ.ศ.2515 ไดสรางเขื่อนจุฬาภรณ ที่จังหวัดชัยภูมิแลวเสร็จ 

o สวนทางภาคใต พ.ศ. 2514 ไดสรางโรงไฟฟากังหันแกสขนาดใหญ จังหวัด
สงขลา ในป พ.ศ. 2516 สรางโรงไฟฟาพลังงานความรอนจังหวัดสุราษฎรธานี และป พ.ศ. 
2516 เชนกันไดมีการยายเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซลไปตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พรอมทั้ง
ขยายระบบสงไฟฟาดวย 

o  ป พ.ศ. 2517 ในการสรางเขื่อนสิริกิติ์ ที่จังหวัดอุตรดิตถ แลวเสร็จ และ
ดําเนินการติดตั้งหนวยผลิตไฟฟาพลังน้ําที่เข่ือนแกงกระจาน ของชลประทานที่จังหวัด
เพชรบุรี รวมทั้งยายเครื่องกังหันแกสและเครื่องดีเซลจากภาคกลางไปภาคเหนือและใต เพื่อ
เสริมกําลังผลิต 

 

พัฒนาแหลงผลิตเสริม 

     การพัฒนาแหลงผลิตของประเทศไทยเปนไปตามลําดับ เชน ขยายหนวยผลิตไฟฟาที่
โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง กอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร จังหวัด
กาญจนบุรี กอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนบางลาง จังหวัดยะลา และเมื่อมีการพัฒนากาซ
ธรรมชาติที่อาวไทย ก็ไดนํากาซธรรมชาติมาผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และดัดแปลงเคร่ืองผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาพระนครใตใหใชกาซธรรมชาติผลิต 
ไฟฟาไดดวย การขยายแหลงผลิตไฟฟาดําเนินไปตามความตองการไฟฟาที่เพิ่มข้ึน เชน 
เข่ือนทาทุงนา จังหวัดกาญจนบุรี เข่ือนหวยกุม จังหวัดชัยภูมิ เข่ือนเขาแหลม จังหวัด
กาญจนบุรี และเครื่องผลิตไฟฟากังหันแกส จํานวน 4 เครื่อง ที่โรงไฟฟาพระนครใตจังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อคนพบแหลงน้ํามันและกาซ ธรรมชาติ ที่อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร กฟผ. ไดยายหนวยผลิตกังหันแกสไปติดตั้งใกลๆ แหลงเชื้อเพลิง และเมื่อพบ
กาซธรรมชาติที่อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ก็ไดกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมน้ํา
พอง 
     นอกจากนั้น ยังไดดําเนินการพัฒนาแหลงผลิตไฟฟาเพิ่มเติม เชน โรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือน
แมงัดสมบูรณชล จังหวัดเชียงใหม เข่ือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี ติดตั้งเครื่องกําเนิด
ไฟฟาแบบสูบน้ํากลับที่เข่ือนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี โรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนคิรีธาร 
จังหวัดจันทบุรี และเพิ่มหนวยผลิตที่โรงไฟฟาบางปะกง โรงไฟฟาแมเมาะ โรงไฟฟาขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงไฟฟาระยอง 
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วิสัยทัศน  
 

“เปนองคการช้ันนําในกิจการไฟฟาในระดับสากล” โดยมีเปาหมายของการเปน
องคการชั้นนํารวม 5 ดาน ประกอบดวย 

• Good Corporate Governance 
เปนองคการที่มีธรรมาภบิาล  

• High Performance Organization 
เปนองคการที่มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง  

• Operational Excellence 
เปนองคการที่มีประสิทธภิาพการดําเนินงานเปนเลิศ  

• National Pride 
เปนองคการที่สังคมไววางใจและเปนความภมูิใจของชาต ิ 

• Financial Viability 
เปนองคการที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอตอการขยายงาน  

 
พันธกิจ  

• ผลิต จัดหาใหไดมา จัดสง จําหนาย พลังงานไฟฟา และประกอบธุรกจิเกี่ยวเนื่อง 
รวมถึงการผลิตและขายลิกไนต 

ทิศทางยุทธศาสตร 
• เสริมสรางความแข็งแกรงของธุรกิจหลัก 
•  สรางการเจริญเติบโตจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
• เปนองคการที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี หวงใยสังคม ชมุชนและสิ่งแวดลอม 
• เปนองคการสมรรถนะสูงที่พรอมรับการเปล่ียนแปลง  
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พระราชบัญญัตกิารไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2511 

เปนปที่ 23 ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2511”  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี พ.ศ. 2500 
(2) พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502 
(3) พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2506 
(4) พระราชบัญญัติการลิกไนท พ.ศ. 2503 
(5) พระราชบัญญัติการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2505 
(6) พระราชบัญญัติการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 
(7) พระราชบัญญัติการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบไฟฟา” หมายความวา สายสงไฟฟา สายจําหนายไฟฟา สถานีไฟฟา

ยอย หรือส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณแกการสงหรือการจําหนายไฟฟา 
“เขตเดินสายไฟฟา” หมายความวา บริเวณที่ที่จะเดินสายสงไฟฟา โดยมี

ความกวางจากแนวศูนยกลางของเสาสายสงไฟฟาดานละไมเกินส่ีสิบเมตร 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 
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“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

รวมทั้งผูวาการ 
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้  

หมวด 1 
การจัดต้ัง ทุนและเงินสํารอง 

มาตรา 6  ใหจัดตั้งการไฟฟาข้ึน เรียกวา “การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย” เรียกโดยยอวา “กฟผ.” และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

(1) ผลิต จัดใหไดมา จัดสงหรือจําหนายซึ่งพลังงานไฟฟาใหแก 
(ก) การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือการไฟฟาอื่นตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 
(ข) ผูใชพลังงานไฟฟาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(ค) ประเทศใกลเคียง 

(2) ดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา แหลงพลังงานอันไดมาจาก
ธรรมชาติ เชน น้ํา ลม ความรอนธรรมชาติ แสงแดด แรธาตุ หรือเชื้อเพลิงเปนตนวา น้ํามัน 
ถานหิน หรือกาซ รวมท้ังพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา และงานอื่นที่สงเสริม
กิจการของ กฟผ. 

(2 ทวิ) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือ
ตอเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือรวมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกลาว 

(3) ผลิตและขายลิกไนท หรือวัตถุเคมีจากลิกไนทหรือโดยอาศัยลิกไนทหรือ
รวมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกลาว  

มาตรา 7  ใหโอนทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ ความรับผิด ตลอดจนธุรกิจของการ
ไฟฟายันฮี การลิกไนท และการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือใหแก กฟผ. ทรัพยสินดังกลาว
เมื่อไดหักหนี้สินออกแลวใหถือเปนทุนของ กฟผ.  

มาตรา 8  ให กฟผ. ตั้งสํานักงานใหญในจังหวัดพระนครหรือจังหวัดใกลเคียง
และจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได 
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อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ 
 
 เลขอนุกรม  เปนการเรียงตัวเลข ตามกฎเกณฑโดยอาจจะเรียงเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ

สลับกันไปกไ็ด  ในการเรียงลําดับน้ันอาจจะเรียงลําดับแบบธรรมดาหลายชั้น หรือเชิงซอนก็ได  

ในที่น้ีพอจะแยกตามวิธีการ บวก ลบ คูณ หาร ไดดังน้ี 
 
วิธีบวก 
 
 จะมีการเพ่ิมข้ึนแบบเทากัน แบบเรียงลําดับ หรือมีการเพ่ิมแบบสลับซับซอน หรือ

สลับกันไปกับเรียงลําดับ 
 

ตัวอยางที่ 1 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 10 15 20 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 5 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 5 
  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 20 + 5 = 25 
 
 
ตัวอยางที่ 2 จงหาตัวเลขถัดไปของ  2 4 6 8 10 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 2 
  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 2 
  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 2 = 12 
 

5 10 15  20     ? 

+5   +5   +5    +5  

 

2 4  6  8  10     ? 

+2   +2   +2    +2     +2  
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ตัวอยางที่ 3 จงหาตัวเลขถัดไปของ  1 4 7 10 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 3 
  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 3 
  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 3 = 13 
 
ตัวอยางที่ 4 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 7 9 11 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 2 
  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 2 
  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 11 + 2 = 13 
 
ตัวอยางที่ 5 จงหาตัวเลขถัดไปของ  1 2 4 7 11 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นสะสมทีละ 1  
  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นสะสมทีละ 1(เพิ่มขึ้นเทากับ 5) 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 11 + 5 = 16 
 
 
 
 
 

1 4 7  10     ? 

+3   +3   +3    +3  

5 7 9  11     ? 

+2   +2   +2    +2  

1 2  4  7  11     ? 

+1   +2   +3    +4     +5  
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อุปมาอุปไมย 

 
 อุปมาอุปไมย  ทางดานภาษา เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของคูทีไ่ดมา และคู

ถัดไปซึง่พอจะแยกยอยรูปแบบของความสัมพันธ ไดดังน้ี 
 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหน่ึงของส่ิงหน่ึงหรือเปนลักษณะสวนยอยของสวนใหญ 
 ความสัมพันธในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงขาม 
 ความสัมพันธในลักษณะหนาที่ 
 ความสัมพันธในลักษณะส่ิงของประเภทเดียวกัน 
 ความสัมพันธในลักษณะสถานที่ 
 ความสัมพันธในเร่ืองของลักษณะนาม 

เปนตน 

 
แบบที่ 1 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหนึ่งของอีกส่ิงหน่ึง  หรอืเปนลักษณะ 

สวนยอยของสวนใหญ 

ตัวอยางที่ 1 ออกซิเจน : ไฮโดรเจน     ?  :  ? 
  ก. ไนโตรเจน : ปุย    ข. นํ้า : โปแตสเซียม 
  ค. ฟอสฟอรัส : อากาศ   ง. โปรแตสเซียม : แมงกานีส 
  ตอบ  ก. ไนโตรเจน : ปุย 
  แนวคิด ไนโตรเจน เปนสวนประกอบของปุย 
    ไฮโดรเจน เปนสวนประกอบของนํ้า  

ตัวอยางที่ 2 อําเภอ : ตําบล     ?  :  ? 
  ก. จังหวัด : อําเภอ    ข. ภูมิภาค : ประเทศ 
  ค. จังหวัด : หมูบาน    ง. หมูบาน : ประเทศ 
  ตอบ  ก. จังหวัด : อําเภอ 
  แนวคิด ตําบลเปนสวนหน่ึงของอาํเภอ 
    อําเภอเปนสวนหน่ึงของจังหวัด  
ตัวอยางที่ 3 ดาย : ตะเกยีง  ?  :  ? 
  ก. หลอดไฟ : ไฟฉาย    ข. เข็ม : ดาย 
  ค. แกรไฟ : ดินสอ    ง. ดินสอ : ยางลบ 
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  ตอบ  ค. แกรไฟ : ดินสอ  
  แนวคิด ดายเปนสวนที่อยูภายในตะเกียง 
    แกรไฟ เปนสวนที่อยูภายในดินสอ 
ตัวอยางที่ 4 เพนนี : ปอนด    ?  :  ? 
  ก. มิลลิเมตร : เซนติเมตร   ข. รูป : เหรียญ 
  ค. เยน : บาท     ง. เซนต : ปอนด 
  ตอบ  ก. มิลลิเมตร : เซนติเมตร   
  แนวคิด  10 เพนนี เทากับ 1 ปอนด 
    10 มิลลิเมตร เทากับ 1 เซนติเมตร 
ตัวอยางที่ 5 ป : ศตวรรษ    ?  :  ? 
  ก. อาจารย : มหาวิทยาลัย   ข. ตัน : กิโลกรัม 
  ค. มิลลิเมตร : เมตร    ง. ปอนด : กิโลกรัม 

  ตอบ  ค. มิลลิเมตร : เมตร  
  แนวคิด  100 ป เทากับ 1 ศตวรรษ 
    100 มิลลิเมตร เทากับ 1 เมตร 
ตัวอยางที่ 6 ครีม : ผงกาแฟ    ?  :  ? 
  ก. โตะ : นักเรียน    ข. กะเพรา : หมูสับ 
  ค. ขนมจีน : แปง    ง. นักเรียน : ครู 
  ตอบ  ข. กะเพรา : หมูสับ  
  แนวคิด  ครีมกับผงกาแฟ เปนสวนผสมของเคร่ืองดื่มกาแฟ 
    กะเพรา กับ หมู สับ เปนสวนผสมของอาหารกะเพราหมูสับ 
 
 

 แบบที่ 2 ความสัมพันธในดานความหมายที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน  
 หรือตรงขามกัน 

ตัวอยางที่ 1 ดี : ชั่ว   ?  :  ? 
  ก. อดทน : เขมแข็ง    ข. ยากจน : แสนเข็ญ 
  ค. สบาย : ลําบาก    ง. ลําบาก : ตรากตรํา 
  ตอบ  ค. สบาย : ลําบาก  
  แนวคิด ดี กับ ชั่ว เปนคําที่มีความหมายตรงกันขามกัน  
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(ส่ิงหน่ึงดี ส่ิงหน่ึงไมดี) 

    สบาย กับ ลําบาก มีความหมายตรงกันขาม (ดี  กับ ไมดี) 
ตัวอยางที่ 2 ไมเทา : ธารพระกร     ?  :  ? 
  ก. นํ้าดื่ม : พระสุธา    ข. ซับพระองค : ผาเช็ดตัว 
  ค. รม : ทรงกลด    ง. แวนตา : ฉลองพระเนตร 
  ตอบ  ง. แวนตา : ฉลองพระเนตร 
  แนวคิด  ไมเทา คําราชาศัพท คือธารพระกร 
    แวนตา คําราชาศัพท คือ ฉลองพระเนตร 

ตัวอยางที่ 3 นํ้าจัณฑ : พระเขนย     ?  :  ? 
  ก. นํ้ากิน : สีขาง    ข. นํ้าชา : ศอก 
  ค. เหลา : หมอนหนุน    ง. บุหร่ี : คาง 
  ตอบ  ค. เหลา : หมอนหนุน    
  แนวคิด  นํ้าจันทร แปลวา เหลา 
    พระเขนย แปลวา หมอนหนุน 
ตัวอยางที่ 4 เสวย : ฉัน    ?  :  ? 
  ก. สรงนํ้า : สวรรคต    ข. พระย่ีภู : ศิษย 
  ค. อาราธนา : อุบาสก    ง. บรรพชา : ทรงศีล 

  ตอบ  ข. พระย่ีภู : ศิษย  
  แนวคิด เสวย เปน คําราชาศัพททีใ่ชกับพระเจาแผนดิน   
    ฉัน เปนคําที่ใชกับพระสงฆ 
    เชนเดียวกับ พระย่ีภู ใชกับพระเจาแผนดิน และศิษยเปนคําที่ใช 

กับพระสงฆ 

ตัวอยางที่ 5 หนอน : ผีเส้ือ  ?  :  ? 
  ก. เตา : ตะพาบ    ข. เพล้ีย : จักจ่ัน 
  ค. ลูกนํ้า : ยุง     ง. กบ : อึ่งอาง 
  ตอบ  ค. ลูกนํ้า : ยุง   
  แนวคิด  หนองเมื่อโตเต็มวัยจะเปนผีเส้ือ 
    เชนเดียวกับ ลูกนํ้า เมื่อโตจะเปนยุง  
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คณิตศาสตรท่ัวไป 

 

การหาผลบวกของเลขหลายจํานวนเรียงกัน 
 

)
2

มดจํานวนท้ังห
)( จํานวนนอย    จํานวนมาก (     ผลบวก +=  

1  ) จํานวนนอย    จํานวนมาก (     มด(N)จํานวนทั้งห +−=  
 

1. จงหาผลบวกของ   1, 2, 3,... , 50 

1)   1,325     2)   1,275   
3)   1,250     4)   1,225 
วิธีทํา  หาจํานวนทั้งหมดของเลขที่จะนํามาบวกกันกอน 

  1  ) จํานวนนอย    จํานวนมาก (     มด(N)จํานวนทั้งห +−=  
  50      1  ) 1    50 (     มด(N)จํานวนทั้งห =+−=  

สูตร     )
2

มดจํานวนท้ังห
)( จํานวนนอย    จํานวนมาก (     ผลบวก +=  

  1,275      25 51      )
2

50)( 1    50 (     ผลบวก =×=+=  

 
2. จงหาผลบวกของ   1, 3, 5,... , 51 

1)   666     2)   676   
3)   776     4)   766 
วิธีทํา  หาจํานวนทั้งหมดของเลขที่จะนํามาบวกกันกอน 
  แตเน่ืองจากเปนเลขจํานวนเต็มคี่เรียงกันจํานวนทั้งหมดจึงตอง หาร  2  กอน 

  1  ) 
2

จํานวนนอย    จํานวนมาก 
(     มด(N)จํานวนท้ังห +−=  

  26      1      25      1  ) 
2

1   -   51 (     มด(N)จํานวนท้ังห =+=+=  

สูตร     )
2

มดจํานวนท้ังห
)( จํานวนนอย    จํานวนมาก (     ผลบวก +=  

  676      13 52      )
2

26)( 1    51 (     ผลบวก =×=+=  
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3. จงหาผลบวกของ   2, 4, 6,... , 50  

1)   560     2)   565   
3)   650     4)   655 
วิธีทํา  หาจํานวนทั้งหมดของเลขที่จะนํามาบวกกันกอน 
  แตเน่ืองจาก    เปนเลขจํานวนเต็มคูเรียงกันจํานวนท้ังหมดจึงตอง หาร  2  กอน 

  1  ) 
2

จํานวนนอย    จํานวนมาก 
(     มด(N)จํานวนท้ังห +−=  

  25      1   24         1  ) 
2

2   -   50 (     มด(N)จํานวนทั้งห =+=+=  

สูตร     )
2

มดจํานวนท้ังห
)( จํานวนนอย    จํานวนมาก (     ผลบวก +=  

  650      25 26      )
2

25)( 2    50 (     ผลบวก =×=+=  

 
4. จงหาผลบวกของ   51, 52, 53,... , 100 

1)   3,675     2)   3,765   
3)   3,775     4)   3,875 
วิธีทํา  หาจํานวนทั้งหมดของเลขที่จะนํามาบวกกันกอน 

  1  ) จํานวนนอย    จํานวนมาก (     มด(N)จํานวนทั้งห +−=  
  50      1  ) 51    100 (     มด(N)จํานวนทั้งห =+−=  

สูตร     )
2

มดจํานวนท้ังห
)( จํานวนนอย    จํานวนมาก (     ผลบวก +=  

  3,775      25 151      )
2

50)( 51    100 (     ผลบวก =×=+=  

 
5. เลขเรียงจาก  1 – 9  ผลบวกของเลขคูกับเลขคี่ตางกันเทาไร 

1)   3      2)   4   
3)   5      4)   6 
วิธีทํา  เน่ืองจากเปนเลขจํานวนไมมากจึงใชหลักการจับคูใหครบสิบจะงายและเร็วกวา 
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การหาอัตราสวนและรอยละ 
 
  อัตราสวนเปนการเปรียบเทียบจํานวนต้ังแต  2 จํานวนขึ้นไป   
  เชน อายุของ  A : B  เทากับ  1 : 2  หมายความวา  ถา  A  อายุ  1  ป  B  จะมีอายุ  2  

ป  หรือ  
2
1

=
B
A  

รอยละ ( เปอรเซ็นต ) หมายถึง  อัตราสวนที่มีจํานวนที่สองเปน  100  หรือเปนการ
เทียบจากสวนรอย   

เชน       20 % หมายความวา    20  ใน  100 
 

                ***  ส่ิงที่นาสนใจเกี่ยวกบัรอยละ  *** 
1. รอยละของสิ่งของที่แตกตางกันบวกลบกันไมได 
2. รอยละของสิ่งเดียวกันบวกลบกันได 
3. รอยละเกี่ยวกับดอกเบี้ยตองเทียบตนทุนเปน  100  บาท  ในเวลา  1  ป  

เสมอ 

4. รอยละเกี่ยวกับกําไรขาดทุน  เทียบจากตนทุนเปน  100  บาทเสมอ 

5. รอยละเกี่ยวกับการลดราคา  ตองเทียบจากราคาปายเปน  100  บาทเสมอ 

 
6. เลข 2 จํานวนรวมกันเปน 25 ถาจํานวนนอยเปน 40% ของ 25 จํานวนมากมีคาเทาไร 

1)   10      2)   15   
3)   20      4)   25 

วิธีทํา จํานวนนอยเปน  40%  ของ  25  คือ  1025
100
40

=×  

  25      จํานวนนอย    จํานวนมาก =+  
  25             10           จํานวนมาก =+  
 ∴ 15      10   -   25                            จํานวนมาก ==  
 

7. นาย ก. มีเงินเปนสองเทาของนาย ข. นาย ข.มีเงินเปน 
4
3  ของนาย ค. ถานาย ค. มีเงิน  

200  บาท นาย ก. มีเงินเปนเทาไร 
1)  150   2)  180   3)  200   4)  300 
วิธีทํา  นาย  ค.  มีเงิน  200  บาท 



17 
 

ความสามารถทางดานเหตุผล 
การสรุปเหตผุลตามหลักตรรกศาสตร แบงได  5  ประเภท 

1. การสรุปเหตผุลแบบมีเงื่อนไข 

 ขอความที่โจทยกําหนดมา คําถาม คําตอบ 

 เหต ุ ผล เหต ุ ผล 

กรณีที่ 1 ถาฝนตก แลวแดดออก วันน้ีฝนตก ดังน้ัน วันนี้แดดออก 
 

 เหต ุ ผล ไมใช (ผล) ไมใช (เหตุ) 

กรณีที่ 2 ถาฝนตก แลวแดดออก 
วันนี้แดดไมออก 

ดังน้ัน 
วันน้ีฝนไมตก 

 
 เหต ุ ผล ผล สรุปไมได 

กรณีที่ 3 ถาฝนตก แลวแดดออก วันน้ีแดดออก สรุปแนนอนไมได 
 

 เหต ุ ผล ไมใช (เหตุ) สรุปไมได 

กรณีที่ 4 ถาฝนตก แลวแดดออก วันนี้ฝนไมตก สรุปแนนอนไมได 
 

1. ถาฝนตกแลว  แดดจะออก  วันน้ีฝนตก  ฉะนั้น 
1)    วันน้ีแดดไมออก    2)    วันน้ีแดดออก    
3)    วันน้ี  ฟารอง    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

2. ในนาตองมีขาว  ที่ของฉันไมมีขาว  ฉะนัน้ 
1)    ขาวตายหมด    2)    นาของฉันไมมีขาว    
3)    ที่ของฉนัไมใชนา    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 3 

3. เสมาไปโรงเรียน  เสมาจะไดรับความรู  แตเสมาไมไดไปโรงเรียน  ฉะนั้น 
1)    เสมาโง     2)    เสมาขี้เกียจ    
3)    เสมาไมไดรับความรู   4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

4. หากรัฐบาลขึน้ราคาน้ํามัน  เรไรจะเลิกใชรถยนต  เรไรเลิกใชรถยนต  ฉะนั้น 
1)    รัฐบาลขึน้ราคาน้ํามัน   2)    รัฐบาลไมขึ้นราคาน้ํามัน   
3)    รัฐบาลอาจจะขึ้นราคาน้ํามัน  4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
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ตอบ 4 

5. ฤดูมรสุมทําใหฝนตกหนัก  ฝนตกหนักทาํใหนํ้าทวม  แตวันน้ีนํ้าไมทวม 
1)    วันน้ีไมใชฤดูฝน    2)    วันน้ีไมใชฤดูมรสุม    
3)    วันน้ีไมมีฝน    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

2. การสรุปเหตผุลแบบเชงิบงัคับ 

6. นกทุกตวับินได  หนูเปนนก  ขอสรุปใดเปนจริง 
1)    หนูบินไมได    2)    หนูบินได    
3)    หนูไมใชนก    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

7. สุนัขเปนสตัวที่มีเขา  เจาปุยเปนสุนัข  ขอสรุปใดเปนจริง 
1)    เจาปุยมีเขา    2)    เจาปุยไมมีเขา    
3)    เจาปุยเหาได    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 1 

8. นักวิทยาศาสตรทุกคนฉลาด  อะตอมฉลาด  ขอสรุปใดเปนจริง 
1)    อะตอมเปนนักวิทยาศาสตร  2)    อะตอมเปนนักฟสิกส    
3)    อะตอมไมไดเปนนักวทิยาศาสตร 4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

9. ตํารวจบางคน  ด่ืมสุรา  ปรีชาเปนตํารวจ  จะสรุปไดวา 
1)    ปรีชาด่ืมสุรา   2)    ปรีชาไมด่ืมสุรา    
3)    ปรีชาด่ืมสุราหรือไมด่ืมสุรา  4)    ถูกทั้งขอ 1  และ 2 
ตอบ 3 

3. การสรุปเหตผุลแบบเปรยีบเทียบ 

10. แดงสูงกวาดํา  ดําสูงกวาขาว  ขาวสูงเทากับเขียว  ใครสูงที่สุด 
1)    แดง    2)    เขียว    
3)    ดํา     4)    ขาว 
ตอบ 1 

11. สมพรแกกวาสมศรี  สมโชคออนกวาโชคดี  โชคดีออนกวาสมศรี  ใครอายุนอยที่สุด 
1)    สมพร    2)    สมศรี    
3)    สมโชค    4)    โชคดี 
ตอบ 3 
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การเรียงประโยค 
1.      หาขอขึ้นตนประโยค  โดยยึดหลักดังน้ี 

  1.1  คํานาม  รวมทั้งคํา  “การ+กริยา”  และ “ความ+ วิเศษณ”  
  1.2  ชวงเวลา  รวมทั้งคํา เม่ือ  ใน  (ชวงเวลาถาไมขึ้นตนก็จะอยูประโยคสุดทาย) 
  1.3  คําเชื่อมบางคํา  เน่ืองจาก  แมวา  ถา  หาก  คําเหลาน้ีจะขึ้นตนไดตองรวมกับคํานาม 
  1.4  หนังสือราชการ  ขึ้นตนดวย  ตาม  ตามที่  ดวย 
 

2.     คําเชื่อมที่เปนคํามาตรฐานมี 11 คําคือ  ที่  ซ่ึง  อัน เพ่ือ ใน  โดย  ดวย  สําหรับ  ของ  จาก  ตาม                     
        คําเหลาน้ี  ข้ึนตนประโยคไมได    ยกเวนคําวา ใน+นาม จาก+นาม  ตาม+ขอบังคับ  ตาม+ 
          หนวยงาน   
        และคําเหลาน้ีอยูกลางประโยคถือเปนสวนขยายใหตัดสวนขยายเหลาน้ันทิ้ง 
3.     คําปดประโยค อีกดวย  ก็ตาม  น้ันเอง  ตอไป  เทาน้ัน  ถาคําเหลาน้ีลงทายของขอแลวสวนมาก 
        ขอน้ันจะเปนขอสุดทาย  ชวงเวลา  ประโยคคําถาม 
3.     โครงสรางประโยคที่ใชบอย  ทั้ง…และ….รวมทั้ง(ตลอดจน)  นอกจาก……แลวยัง(ยังตอง)  
        ไม………แต    แม…แต    ดังน้ัน+นาม+จึง   ถา……แลว(ยัง) 
5.      คํานามที่เปนชื่อเฉพาะจะตองบวกคํากริยา เชน  ประเทศสมาชิกอาเซียน  กระทรวงมหาดไทย 
6.      หากมีขอใดขึ้นตนดวยคําวา  และ หรือ  ใหใชเทคนิคหาคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน 
7.      หากมีขอใดขึ้นดวยคําวา  กับ  ตอ  ใหหาคํากริยาที่ใชคูกัน  เชน  ประสานกับ  ชี้แจงกับ  ผลตอ 
8.      ในการเรียงหากเหลอื 2 ขอ  ใหพิจารณากริยาใดเกิดขึ้นกอน  หรือเกิดทีหลัง 
สรุปเปนข้ันตอนไดดังน้ี 
ข้ันที่ 1 หาประโยคแรกหรือประโยคที่ 1   ใหหาคําตอไปน้ี 
1. การ 

2. นามเฉพาะ (ถามี  2  คํา  ใหเอานามใหญขึ้นตน) 

3. เคร่ืองหมายคําพูด “...................” 

4. เพ่ือ (ใชขึ้นตนประโยคกรณีที่ไมมีคําที่สามารถขึ้นตนได) 

5. **** คําสันธานหรือคําเชื่อมหามนํามาขึ้นตนประโยคเด็ดขาด 

ข้ันที่ 2 หาประโยคสดุทายหรือประโยคที่ 4   ใหหาคําตอไปน้ี 
1. ..........เปนตน 

2. ..........ทั้งหมด,  ..........ทั้งสิ้น 

3. ..........ดวย,  ..........อีกดวย 

4. ..........มากที่สุด,   ..........มากย่ิงขึ้น 

5. ชวงเวลาถาขึน้ตนประโยคแรกไมไดใหนํามาไวที่ประโยคสุดทาย 

ข้ันที่ 3 การหาประโยคที่  2  หรือ  ประโยคที่  3 
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1. ขอความสุดทายของประโยคเปนคํานาม  ประโยคตอไปตองเปน  คําสันธาน หรือ คําสรรพนาม หรือ 

คํากริยา 

2. แบบทัว่ ๆ ไป    แบบเฉพาะเจาะจง 
 

แบบทดสอบเรื่อง  การเรียงลําดับขอความและเขียนประโยค 
ใหถูกตองตามหลักภาษา 

คําสั่ง  จงพิจารณาคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ด 
1. ขอความตอไปน้ีควรจัดเรียงลําดับตามขอใดจึงจะไดความสมบูรณ 

(1) ดอกแตงโมออนรวมกับผักอ่ืนๆ นํามาแกงเลียง 

(2) ยอดแตงโมออนคนมักเก็บมาตมกับกะทจ้ิิมนํ้าพริกกิน 

(3) ผลออนเขาก็เอามาแกงสมใชเน้ือทั้งเมล็ดอรอยมาก 

(4) ผลแกน้ันใชรับประทาน  เน้ือหวานเย็น  ชุมคอชื่นใจดี 

1.  (1) – (2) – (3) – (4)     
2.  (1) – (3) – (4) – (2) 
3.  (2) – (1) – (3) – (4)     
4.  (2) – (3) – (4) – (1) 
 

2. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1)  ดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผนหินที่ปราสาทนครธมกัมพูชา 
(2)  การนําวัวควายมาใชแรงงานเกิดขึ้นไมนอยกวาหาพันปมาแลว 
(3)  หากไมมีวัวควายมาลากไถ  ก็คงจะไมมีใครคิดถึงการใชแรงงานอ่ืนๆ 
(4)  การใชแรงงานวัวควายจึงเปนจุดเปลี่ยนของพัฒนาการดานแรงงาน 
1.  (4) – (3) – (2) – (1)     
2.  (1) – (2) – (4) – (3) 
3.  (2) – (1) – (3) – (4)     
4.  (3) – (2) – (1) – (4) 
 

3. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1) กําแพงทั่วไปที่ใชปองกันเสยีงมักเปนกําแพงคอนกรีตสูง 12 ฟุต 

(2) ทางดวนจะตองสรางกําแพงปองกันเสียงที่มีความดังมากกวา 67 เดซิเบลขึ้นไป 

(3) เพราะเม่ือเสียงผานขึ้นไปถงึยอดกําแพง  มักจะกระทบขอบและกระจายตัวออกเปนเสียงดัง
ขามกําแพงไปได 
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บทความ 
บทความสั้น 

รูปแบบที่ 1    ประโยคสอดคลอง  ตีความประโยค  ไมสอดคลอง  ตคีวามไมถูกตอง  มีประมาณ 5 ขอ  
รูปแบบน้ีไมจําเปนตองหาประธาน  โดยสามารถตีความจากขอตาง ๆ ตามขางบนได 
รูปแบบที่ 2    สรุปใจความสาํคัญ  หาประธาน ตัดตวัเลอืกที่ไมมีประธาน เหลือไวเฉพาะที่มีประธาน \  
เทาน้ัน  อานและขีดเสนใตคําที่สําคัญขางตน  ประธาน + คําที่สําคญั คือคําตอบ 
รูปแบบที่ 3    เรื่องยอย ๆ  
  1.   ขอความขางตนกลาวถึงเรื่องใด  ทาํเชนเดียวกบัรูปแบบที่ 2 (ออกคร้ังละ 1 ขอ) 
  2.   ขอความขางตนผูเขยีนมีจุดประสงคอยางไร  หรือจุดประสงคของบทความ  ทําโดยใช 
กลุมคํา ภาษาแสดงทรรศนะ สวนมากภาษาแสดงทรรศนะจะแสดงไวทายบทความ 
  3.   ขอความขางตนกลาวไวก่ีประเด็น  (ขอสอบจะตอบ 2 ประเด็นทุกคร้ัง) 
  4.   ขอสอบใหแยกความแตกตางของคําในพจนานุกรม เชน เรื่องเม็ด  กับเมล็ด 
  5.   ความแตกตางของคําศพัท  

6.   ขอสอบใหบริบทมาและศัพทที่ขีดเสนใต  แลวถามความหมายของศัพทโดยการแปลจาก
บริบทขางเคียง 
 7.   ขอสอบใหความหมายของศัพทแตใหหาคําจํากัดความ 
 8.   การหาประโยคที่มีความหมายหรือโครงสรางประโยคที่เหมือนกัน  

 

แนวขอสอบการอานขอความ – สรุปความ – ตีความ 
 

1. นอกจากการเจรจาระหวางรัฐทั้งสองรัฐ  ซ่ึงเปนการติดตอระหวางรัฐเปนสวนใหญแลวการ

ติดตอกันแบบหลายฝายพรอมกันก็มีมากข้ึน  ในรูปแบบของการประชุมนานาชาติเพ่ือตกลงกัน  

ในปญหาเฉพาะอยาง 

ขอความน้ีตีความอยางไร 

ก. ปจจุบันการตดิตอระหวางรฐัมีมากขึ้น 

ข. การเจรจาแบบหลายฝายนัน้ปญหาตองเก่ียวของกับทกุฝาย 

ค. การแกปญหาโดยการเจรจาแบบหลายฝายไดรับความนิยมมากขึ้น 

ง. วัตถุประสงคของการเจรจาแบบรับแบบหลายฝายตางกัน 

2. ความสับสนหรือไมเขาใจความหมายของคํา  ทําใหเลอืกใชคําผิดความหมายส่ือกันไมเขาใจ  

เชนคําวาประชากร  ประชาชน  ประชาคม  แมจะมีความใกลเคียงกนัแตหากใชผดิที่ก็ผิดความ 

ขอความขางตนสรุปไดอยางไร 

ก. คําวาประชากร  ประชาชน  ประชาคม  มีความหมายเหมือนกัน 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


