
บทที่ 1 จ�ำนวนและกำรด�ำเนินกำร

จ�ำนวนจริง (real number) ประกอบด้วย

จ�ำนวนเชิงซ้อน
(complex number)

จ�ำนวนจริง
(real number)

จ�ำนวนจินตภำพ
(imaginary number)

จ�ำนวนอตรรกยะ : จํานวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วน
 ของจํานวนเต็มหรือทศนิยมไม่ซํ้าแบบไม่รู้จบ
จ�ำนวนตรรกยะ : จํานวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วน
 ของจํานวนเต็มหรือทศนิยมซํ้าได้
     ⇸	 จํานวนเต็ม แบ่งเป็น จํานวนเต็มลบ (I–)
            จํานวนเต็มศูนย์ (I0)
          	 	 จํานวนเต็มบวก (I+)
 ⇸	 เศษส่วน
 ⇸	 ทศนิยมซํ้า

จ�ำนวนอตรรกยะ
(irrational number)

จ�ำนวนตรรกยะ
(rational number)

จ�ำนวนเต็ม
(integral number)

เศษส่วน ทศนิยมซ�้ำ
(fraction & repeating decimal)

จ�ำนวนเต็มลบ
(negative integer)

จ�ำนวนเต็มศูนย์
(zero)

จ�ำนวนเต็มบวกหรือจ�ำนวนนับ
(positive integer)

ทบทวนความจ�า!
ทศนิยมซ�า้ เช่น

0.032 = 0.032222...

3.945 = 3.945454...
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เฉลย
ตอบข้อ 4

1. ผิด เพราะ  3 
2

 เป็นจ�านวนอตรรกยะ

2. ผิด เพราะ    1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 5

3. ผิด เพราะ  1
33  = 0.03030303...

4. ถูก เพราะ 35 + 35 + 35 = 243 + 243 + 243 = 729 = 36

แนวคิด

แบบฝึกหัด 1.1 จงเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เป็นจริง 
และเครื่องหมาย × หน้าข้อความที่เป็นเท็จ

◯ 1)  r เป็นจ�านวนจริงที่เป็นจ�านวนตรรกยะ

◯ 2)  0  เป็นจ�านวนเต็มบวก

◯ 3)  − 1
6   เป็นจ�านวนตรรกยะ

◯ 4)  8.33333333...  เป็นจ�านวนอตรรกยะ

◯ 5)  9 − 4  เป็นจ�านวนเต็มบวก

◯ 6)  23  เป็นจ�านวนตรรกยะ

◯ 7)  2.8 4  เป็นจ�านวนอตรรกยะ

◯	8)  8 ÷ 2  เป็นจ�านวนตรรกยะ

◯	9)  2 − 2  เป็นจ�านวนอตรรกยะ

◯	10)  จ�านวนเต็มลบที่น้อยที่สุดคือ −1

◯	11)  − 7  ไม่ใช่จ�านวนเต็มลบ

◯	12)  100,000,000 คือจ�านวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุด

พิจารณาข้อความต่อไปนี้  ข้อใดเป็นจริง

1.  3 
2

 เป็นจ�านวนตรรกยะ  2.   1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25

3.  1
33  = 0.30303030…  4. 35 + 35 + 35 = 36
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รำกที่สองของจ�ำนวนจริง  (square  root)

สมบัติ รายละเอียด

a = a
1
2 เปลี่ยนรากที่สองให้อยู่ในรูปเลขยกก�าลังได้

a  $ 0  เมื่อ  a $ 0
ภายใต้เครื่องหมายราก (    ) ค่าของ a ต้องมากกว่า
หรือเท่ากับ 0 เท่านั้น

a2 =yay
ค่าใด ๆ  เมื่อน�าไปยกก�าลังสองแล้วหรือหาค่าสัมบูรณ์  
ต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น

(  a )2 และ _− a  i2 = a เมื่อยกก�าลังสองรากที่สองของ a ทั้งสองแล้วจะได้ a

a ×  b = ab  เมื่อ  a, b $ 0 หาผลคูณก่อนแล้วค่อยถอดราก

 a 
 b

 =  a
b

 เมื่อ a, b $ 0 หาผลหารก่อนแล้วค่อยถอดราก

สมบัติของรำกที่สอง

ข้อควรรู้
รากที่สองของ a คือ ! a )
รากที่สองของ 0 เท่ากับ 0

ถ้า  a  เป็นจ�านวนจริงใด ๆ  ที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ 

(a $ 0) รากท่ีสองของ a คอืจ�านวนจรงิทีย่กก�าลงัสอง
แล้วได้  a

ถ้า a เป็นจ�านวนเต็มบวก รากที่สองของ a มี 2 ราก  
คือรากที่เป็นบวกและรากที่เป็นลบ
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รำกที่  n  ของจ�ำนวนจริง

กรณี n  เป็นจ�านวนคู่ n  เป็นจ�านวนคี่

a  < 0 ไม่เป็นจ�านวนจริง n a   เป็นจ�านวนเต็มลบ

a  = 0 n a  = 0 เสมอ

a  > 0 n a  เป็นจ�านวนเต็มบวก

สรุปหลักของรำกที่  n  ของ a

ให้ n  เป็นจ�านวนเต็มบวกที่มากกว่า 1  
a  และ b  เป็นจ�านวนจริง  b  จะเป็น
รากที่  n ของ a ก็ต่อเมื่อ bn = a

เรยีก n a  ว่ารากท่ี n ของ a  
หรอืกรณฑ์ที่ n ของ a

เฉลย
ตอบข้อ 3

 256 − 3  64 =   16 × 16  − 3  4 × 4 × 4

  = 16 − 4

  = 12

แนวคิด

 256 − 3  64  มีค่าเท่ากับข้อใด

1. 8              2. 10              3. 12              4. 14
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ค.ร.น.  และ ห.ร.ม

กำรหำรำกที่  n  โดยกำรแยกตัวประกอบ 
มีวิธีกำรดังนี้

ข ้ อ สั ง เ กต :   ก ารหาราก ท่ี   n   ของ 
จ�านวนจริงใด ๆ  ตัวประกอบเฉพาะของ 
จ�านวนนัน้จะต้องมอีย่างน้อย n ตวัจงึจะ 
ถอดรากที่ n ได้

เช่น 3 27 =  3 × 3 × 3 = 3

ตวัคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) จ�านวนเต็มน้อยท่ีสดุท่ีน�าไปหารด้วยจ�านวนเตม็อืน่ ๆ  ตัง้แต่ 2 จ�านวน 

ขึ้นไปแล้วได้ผลลัพธ์ลงตัวทั้งหมด  มีวิธีการหา ค.ร.น. ดังนี้ 

1) แยกตัวประกอบเฉพาะ หาได้จากผลคูณของจ�านวนเฉพาะท่ีเหมือนกันบางส่วนของทุก

จ�านวน

2) หารสั้นด้วยจ�านวนเฉพาะ จ�านวนเฉพาะที่น�ามาเป็นตัวหารต้องหารจ�านวนเต็มนั้นลงตัว

อย่างน้อย 2 จ�านวนขึ้นไป หารไปเรื่อย ๆ  จนไม่มจี�านวนเฉพาะใดที่หารจ�านวนทัง้หมดนั้น

ได้อกีแล้ว โดย ค.ร.น. คอืผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการน�าตวัหารทกุตวัและเศษทกุจ�านวนมาคณูกนั

ตวัหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) จ�านวนเตม็ทีม่ากทีส่ดุท่ีน�าไปหารจ�านวนเตม็อืน่ ๆ  ตัง้แต่ 2 จ�านวน 

ขึ้นไปพร้อมกันแล้วได้ผลลัพธ์ลงตัวทั้งหมด มีวิธีการหา ห.ร.ม. ดังนี้

1) แยกตัวประกอบเฉพาะ หาได้จากผลคูณของจ�านวนเฉพาะที่เหมือนกันทั้งหมดของทุก

จ�านวน

2) หารสัน้ด้วยจ�านวนเฉพาะ จ�านวนเฉพาะทีน่�ามาเป็นตวัหารต้องหารทกุจ�านวนลงตวั หาก

ไม่มีจ�านวนเฉพาะใดที่หารได้อีกแล้ว จะหยุดหารแล้วเอาตัวหารทั้งหมดคูณกัน

แบบฝึกหัด 1.2 จงหาผลลัพธ์

1)  9 0

2)  3 −8

3)  −9
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เฉลย
ตอบข้อ 3 

หาจ�านวนคนในกลุ่มที่มากที่สุด = ห.ร.ม ของ 25 และ 20 = 5

แสดงว่าแบ่งได้กลุ่มละ 5 คน

ดังนั้นแบ่งนักเรียนชาย 25 คน กลุ่มละ 5 คน ได้  255  = 5 กลุ่ม

แบ่งนักเรียนหญิง 20 คน กลุ่มละ 5 คน ได้  205  = 4 กลุ่ม

รวมแบ่งได้จ�านวนกลุ่มน้อยสุด 5 + 4 = 9 กลุ่ม

แนวคิด

เศษส่วน  (fraction)

เมื่อ  a และ b  เป็นจ�านวนเต็ม  โดยที่  b ! 0
ตัวเศษ
ตัวส่วน

a
b

a
b + cd  = adbd + bcbd  = ad + bcbd   เมื่อ b และ d ! 0

กำรบวกลบเศษส่วนมีวิธีดังนี้
1) กรณีส่วนเท่ากัน น�าตัวเศษมาบวกลบกันได้เลย ตัวส่วนจะมีค่าเท่าเดิม

2) กรณีส่วนไม่เท่ากัน ต้องท�าให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนด้วยการหา ค.ร.น. ของตัวส่วนท้ังหมด 

เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้ว จึงน�าตัวเศษของเศษส่วนมาบวกและลบกัน หรือคิดตามสูตรก็ได้

ต้องการแบ่งนักเรียนชาย 25 คน และนักเรียนหญิง 20 คนเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ  กัน

ให้จ�านวนกลุ่มน้อยที่สุดได้กี่กลุ่ม

1. 4 กลุ่ม              2. 5 กลุ่ม              3. 9 กลุ่ม              4. 13 กลุ่ม
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แบบฝึกหัด 1.3 จงหาผลลัพธ์

กรณีส่วนเท่ากัน กรณีส่วนไม่เท่ากัน

1)  355  + 905 2)  2827  − 8081

a
b × cd  = acbd  เมื่อ b และ d ! 0

กำรคูณและหำรเศษส่วน
1) การคูณเศษส่วน

แบบฝึกหัด 1.4 จงหาผลลัพธ์

การคูณเศษส่วน การหารเศษส่วน

1)  2730  × 9 = 3)  2827  ÷ 80 =

2)  46  × 35 4)  153  ÷ 9
15  =

a
b  ÷ cd  = ab × dc  = adbc   เมื่อ b, d และ c ! 0

2) การหารเศษส่วน
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เศษส่วนอย่างต�่า เป็นค่าของเศษส่วนที่ถูกลดทอนให้ต�่าท่ีสุด ปกติแล้วค�าตอบทางคณิตศาสตร์ 

ผลลพัธ์ควรอยูใ่นรปูทีท่อนเป็นอย่างต�า่ทีส่ดุ  หาเศษส่วนอย่างต�า่ได้โดยดงึตวัร่วมของเศษและส่วนออก  

จากนั้นตัดตัวร่วมทิ้งไปเพราะผลหารมีค่าเท่ากับ 1

เฉลย
ตอบข้อ 1

ก. 5
7  −  5

12  = 2584

 5
7  ×  5

12  = 2584

ข. 73 ÷ 48 = 34348  = 7 7
48

ดังนั้น ถูกทั้ง ก และ ข

แนวคิด

แบบฝึกหัด 1.5 จงเปลี่ยนรูปเศษส่วนต่อไปนี้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต�่า

1)  84
119 2)  162108

พิจารณาข้อต่อไปนี้

ก.  5
7  −  5

12  = 57  ×  5
12   ข. 73 ÷ 48 = 7 7

48

ข้อใดสรุปถูกต้อง

1. ข้อ ก ถูก ข้อ ข ถูก  2. ข้อ ก ถูก ข้อ ข ผิด

3. ข้อ ก ผิด ข้อ ข ถูก  4. ข้อ ก ผิด ข้อ ข ผิด

O-net'58

14   O-net คณิต ม.3

ONET Math 1-147.indd   14 6/8/63 BE   4:22 PM



การเปรยีบเทยีบเศษส่วน ต้องท�าให้ส่วนเท่ากนัก่อน จากการหา ค.ร.น. ของตวัส่วน แล้วเปรยีบเทียบ

ค่าของตัวเศษ

แบบฝึกหัด 1.6 จงเรียงล�าดับเศษส่วน

1) จงเรียง  34 ,  5
6 ,  23    จากน้อยไปมาก 2) จงเรียง  9

10 ,  13 ,  78  จากมากไปน้อย

ทศนิยม  (decimal)

เป็นการเขียนแสดงจ�านวนท่ีอยู่ในรูปเลขฐานสิบที่ไม่เต็มหน่วยเช่นเดียวกับ
เศษส่วน แต่ใช้วิธีการเขียนต่างกันคือส่วนที่ไม่เต็มหน่วยจะอยู่หลังจุดทศนิยม

ประเภทของทศนิยม
1) ทศนิยมไม่ซ�้า แบ่งออกเป็น

⇸ ไม่ซ�้าแบบรู้จบ: ตัวเลขหลังจุดไม่ซ�า้กันเป็นชุดตัวเลข ระบุต�าแหน่งสุดท้ายของทศนิยม

และเขียนเป็นเศษส่วนได้

⇸ ไม่ซ�า้แบบไม่รูจ้บ: ตวัเลขหลงัจดุไม่ซ�า้กนัและเขยีนต่อไปได้เรือ่ย ๆ  ระบตุ�าแหน่งสดุท้าย

ของทศนยิมไม่ได้ เป็นจ�านวนอตรรกยะเพราะเขยีนให้อยูใ่นรปูเศษส่วนของจ�านวนเตม็

ไม่ได้

2) ทศนยิมซ�า้ เป็นจ�านวนตรรกยะ เนือ่งจากเขียนให้อยูใ่นรปูเศษส่วนของจ�านวนเตม็ได้ แบ่งเป็น

⇸ ซ�า้แบบรูจ้บ: ตวัเลขหลงัจดุซ�า้กนัเป็นชดุ แต่ระบตุ�าแหน่งของทศนยิมได้ เช่น 2.777...,  

9.838383...

⇸ ซ�า้แบบไม่รูจ้บ: ตวัเลขหลงัจดุซ�า้กนัเป็นชดุ ๆ  ต่อกนัไปอย่างไม่มสีิน้สดุ ไม่สามารถระบ ุ

ต�าแหน่งทศนิยมได้ จึงใช้สัญลักษณ์จุดบนเลขบอกตัวเลขซ�้าแบบไม่รู้จบ
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แบบฝึกหัด 1.7 จงเขียนทศนิยมซ�้าในรูปแบบย่อ

1) 0.444444...  เขียนรูปแบบย่อ คือ ____________ อ่านว่า _______________________

2) 2.565656...  เขียนรูปแบบย่อ คือ ____________ อ่านว่า _______________________ 

3) 0.789789…  เขียนรูปแบบย่อ คือ ____________ อ่านว่า _______________________

4) 8.000333…  เขียนรูปแบบย่อ คือ ____________ อ่านว่า _______________________

5) 6.002424…  เขียนรูปแบบย่อ คือ ____________ อ่านว่า _______________________

น�าตัวเลขที่ซ�้ามาเขียนเป็นเศษแล้วหารด้วย 9 โดยจ�านวนของเลข 9 
เท่ากับต�าแหน่งซ�้าของทศนิยม

กำรเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วน
ทศนิยมไม่ซ�้า 

1)  ไม่ซ�้าแบบรู้จบ ท�าได้โดยหารด้วย 10 หรือ 10x ขึ้นอยู่กับจ�านวนต�าแหน่งของทศนิยม

⇸ ทศนิยม 1 ต�าแหน่ง ให้หารเลขหลังจุดทศนิยมด้วย 10

⇸ ทศนิยม 2 ต�าแหน่ง ให้หารเลขหลังจุดทศนิยมด้วย 100

⇸ ทศนิยม 3 ต�าแหน่ง ให้หารเลขหลังจุดทศนิยมด้วย 1000

2) ไม่ซ�้าแบบไม่รู้จบ เป็นจ�านวนอตรรกยะ  เขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้

ทศนิยมซ�้า 

1) ซ�้าแบบรู้จบ ท�าวิธีเดียวกับทศนิยมไม่ซ�้าแบบรู้จบ

2) ซ�้าแบบไม่รู้จบ มีหลักเปลี่ยนเป็นเศษส่วนดังนี้

⇸ เป็นทศนยิมซ�า้ทกุต�าแหน่ง: ทศนยิมอาจจะมเีลขซ�า้เพยีงตวัเดยีวหรอืเป็นชดุตวัเลขกไ็ด้  

หลักการคือ

16   O-net คณิต ม.3

ONET Math 1-147.indd   16 6/8/63 BE   4:23 PM



แบบฝึกหัด 1.8 จงเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วน

1) 0.222222...  2) 3.262626...

3) 0.789789… 4) 8.191191…

⇸ เป็นทศนิยมซ�้าไม่ทุกต�าแหน่ง: หลังทศนิยมมีตัวเลขเพียงบางส่วนท่ีซ�้ากันเท่านั้น ให้เขียน

เป็นเศษส่วนดังนี้

แบบฝึกหัด 1.9 จงเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วน

1) 0.000444...  2) 0.005656...

3) 6.12789789… 4) 0.23191191…

เศษ = ตัวเลขหลังจุดทศนิยมทั้งหมด – ตัวเลขที่ไม่ซ�้า

ส่วน = เขียนเลข 9 จ�านวนให้เท่ากับจ�านวนต�าแหน่งการซ�้าของทศนิยม และเติม 0 ไว้ 

ด้านหลงัตามจ�านวนต�าแหน่งท่ีไม่ซ�า้
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กำรปัดทศนิยม
การเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมโดยวิธีตั้งหารยาว บางครั้งผลลัพธ์ท่ีได้อาจเป็นทศนิยม 

หลายต�าแหน่ง คือมากกว่า 2 หรือ 3 ต�าแหน่งขึ้นไป หรือทศนิยมไม่รู้จบ ซึ่งโดยปกติแล้ว ข้อสอบ

ส่วนใหญ่ จะตอบไม่เกิน 3 ต�าแหน่ง หรืออาจก�าหนดจ�านวนเลขนัยส�าคัญของค�าตอบ  นักเรียน 

จึงต้องรู้หลักการปัดเลขดังนี้ 

1) ตัวเลขที่ตามหลังเลขนัยส�าคัญตัวสุดท้ายเป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ 5

⇸	หากมค่ีามากกว่า 5 ให้ปัดขึน้ โดยปัดตัวเลขสดุท้ายท้ิงแล้วปัดตวัเลขท่ีอยูด้่านหน้าเพ่ิมข้ึน 1 ค่า

⇸	หากมีค่าน้อยกว่า 5 ให้ปัดลง โดยปัดตัวเลขสุดท้ายทิ้งแล้วคงค่าอื่นไว้เท่าเดิม

2) ตัวเลขที่ตามหลังเลขนัยส�าคัญตัวสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 5 ให้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

⇸	เลขที่อยู่หน้าเลข 5 เป็นเลขคู่หรือศูนย์ให้ปัดลง โดยปัด 5 ทิ้งแล้วคงค่าอื่นไว้เท่าเดิม 

⇸	เลขที่อยู่หน้าเลข 5 เป็นเลขคี่ให้ปัดขึ้นโดยปัดเลข 5 ทิ้ง แล้วปัดตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเพิ่มข้ึน  

1 ค่า

เลขนยัส�าคญั (significant figure) จ�านวนหลกัของตวัเลขท่ีแสดงความเทีย่งตรงทีค่�านวณ

ได้หรือวัดได้  วิธีพิจารณาเลขนัยส�าคัญมีดังนี้

1) ตัวเลขทุกตัวยกเว้นศูนย์ที่มีเงื่อนไขเฉพาะถือเป็นเลขนัยส�าคัญทั้งสิ้น เช่น

⇸ 134.1 » มีเลขนัยส�าคัญ 4 ตัว, 26.983 » มีเลขนัยส�าคัญ 5 ตัว

2) ศูนย์ที่อยู่ระหว่างเลขนัยส�าคัญให้ถือเป็นเลขนัยส�าคัญ เช่น

⇸ 502 » มีเลขนัยส�าคัญ 3 ตัว, 30.0008 » มีเลขนัยส�าคัญ 6 ตัว

3) ศูนย์ที่อยู่ทางซ้ายของจ�านวนจะไม่นับเป็นเลขนัยส�าคัญ เช่น

⇸ 0.0002 » มีเลขนัยส�าคัญ 1 ตัว, 0.2 » มีเลขนัยส�าคัญ 1 ตัว

4) ศูนย์ที่อยู่ท้ายจ�านวนเต็มจะไม่นับเป็นเลขนัยส�าคัญ เช่น

⇸ 3,000 » มีเลขนัยส�าคัญ 1 ตัว, 30 » มีเลขนัยส�าคัญ 1 ตัว

5) ศนูย์ทีอ่ยูท่างขวาของทศนิยมจะมเีลขนัยส�าคัญเฉพาะตวัท่ีอยูท่างขวามอืของจุดทศนิยม เช่น

⇸ 0.4000 » มีเลขนัยส�าคัญ 4 ตัว, 0.080 » มีเลขนัยส�าคัญ 2 ตัว
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แบบฝึกหัด 1.10 จงปัดทศนิยม

ตอบเป็นทศนิยม 1 ต�าแหน่ง ตอบเป็นทศนิยม 2 ต�าแหน่ง ตอบเป็นทศนิยม 3 ต�าแหน่ง

1) 5.46  4) 3.052 7) 1.5567

2) 6.12 5) 8.231 8) 23.6454

3) 10.32 6) 3.4050 9) 50.11673

3) ตัวเลขที่ตามหลังเลขนัยส�าคัญตัวสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 5 และมีเลขตามหลัง 5 ให้ปัดขึ้น หากมี

ตวัเลขอยูด้่านหลงัเลข 5 ไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรกต็ามทีไ่ม่ใช่ 0 ให้ปัดขึน้ทกุกรณ ี โดยปัดตวัเลข 5  

และตัวเลขตามหลังทั้งหมดทิ้ง แล้วปัดตัวเลขที่อยู่ด้านหน้า 5 เพิ่มขึ้น 1 ค่า

อัตรำส่วนและร้อยละ

อัตราส่วน a ต่อ b  เขียนแทนด้วย a : b หรือ  ab

อัตรำส่วน (ratio) การเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่ 2 ปริมาณข้ึนไป อาจมีหน่วยเหมือนกันหรือ 

ต่างกันก็ได้

ประเภทของอัตราส่วน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1) อัตราส่วนเชิงประกอบ เกิดจากการน�าอัตราส่วนต้ังแต่ 2 อัตราส่วนข้ึนไปมาคูณกันแบบ

ต่อเนื่อง

2) อัตราส่วนทวีคูณ เกิดจากอัตราส่วนที่คูณอัตราส่วนตัวเดิมเข้าไป

3) อตัราส่วนต่อเนือ่ง เป็นการเท่ากนัของอตัราส่วนทีเ่ช่ือมโยงความสมัพนัธ์กนักบัอตัราส่วน

อื่นที่ก�าหนด ท�าให้เกิดอัตราส่วนใหม่
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สัดส่วน (proportion) คือประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วน เช่น 5 : 7 = 10 : 14

สมบัติของสัดส่วน เนื่องจากสัดส่วนคืออัตราส่วนที่เท่ากัน จึงมีสมบัติดังต่อไปนี้

การหาค่าตัวแปรในสัดส่วน ใช้หลักการคูณ การหาร หรือการคูณไขว้ แล้วแก้สมการ

หลักการคูณ หลักการหาร การคูณไขว้เพื่อตรวจสอบการเท่ากัน

น�าจ�านวนใด ๆ  ทีไ่ม่เท่ากบั 0  

เข้าไปคูณแต่ละจ�านวนใน

อตัราส่วน จะได้อตัราส่วนใหม่

เท่ากับอัตราส่วนเดิม
a
b  = a × cb × c   เมื่อ  c ! 0

น�าจ�านวนใด ๆ  ทีไ่ม่เท่ากบั 0 

เข้าไปหารแต่ละจ�านวนใน

อตัราส่วน จะได้อตัราส่วนใหม่

เท่ากับอัตราส่วนเดิม
a
b  = a ÷ cb ÷ c   เมื่อ  c ! 0

เป็นการตรวจสอบอัตราส่วน   

2 อัตราส่วนว่าเท่ากันหรือไม่   

โดยใช้กฎการคูณไขว้
a
b  = cd แล้ว ad = bc 

เมื่อ b, d ! 0

แบบฝึกหัด 1.11 จงหาค่า x จากสมการ

1)  x + 1
3  = 226

วิธีท�า

ตอบ

2)  x − 3
4  = x + 22

วิธีท�า

ตอบ

ถ้า  ab = cd แล้ว  ba  = dc  และ  ac  = bd  เมื่อ  a, b,  c และ d ! 0

การหาอัตราส่วนที่เท่ากัน แบ่งออกเป็น 3 วิธีดังนี้ 
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3)  15 + x5  = x2

วิธีท�า

ตอบ

4)  4x + 2
−8  = x + 62

วิธีท�า

ตอบ

โจทย์ปัญหาสัดส่วน ตั้งสัดส่วนจากโจทย์ พร้อมท้ังก�าหนดตัวแปรท่ีโจทย์ต้องการหา แล้วแก้สมการ

ตามปกติ

แบบฝึกหัด 1.12

เอ็มท�างาน 8 วนั  ได้เงนิ 896 บาท  ส่วนเคท�างาน 17 วนั  ได้เงนิ 2,108 บาท  จงหาอัตราส่วน

รายได้ของเคต่อเอ็ม

วิธีท�า

ตอบ
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แบบฝึกหัด 1.13

โรงเรียนแห่งหน่ึงมีนักเรียนทั้งหมด  2,500 คน  เป็นนักเรียนหญิง  1,600 คน  อยากทราบว่า

โรงเรียนนี้มีนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละเท่าใด

วิธีท�า

ตอบ

ร้อยละ (percent) เป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วนให้อยู่ในรูปส่วนท่ีเป็น 100 โดยใช้สัญลักษณ ์

เปอร์เซ็นต์ (%)

ร้อยละ หรือ % = เศษ
ส่วน

 × 100

* สูตรนี้ได้มาจากการจัดรูปของบัญญัติไตรยางศ์
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เปอร์เซ็นต์ก�ำไร =  ก�ำไร
ต้นทุน

 × 100 = รำคำขำย − ต้นทุน
ต้นทุน

 × 100

เปอร์เซ็นต์ขำดทุน = ขำดทนุ
ต้นทุน

 × 100 = ต้นทุน − รำคำขำย
ต้นทุน

 × 100

ก�ำไร-ขำดทุน (profit and loss)

1) ค�ำศัพท์ที่ควรทรำบ

⇸ ต้นทุน ราคาที่ซื้อสินค้านั้น ๆ  มา หรือเงินที่ใช้ลงทุนทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้น ๆ

⇸ รำคำขำย ราคาที่ผู้ขายขายสินค้านั้นไป

⇸ ก�ำไร เงินส่วนต่างที่ได้จากราคาขายหลังจากหักต้นทุนแล้ว

⇸ ขำดทุน เงินที่สูญเสียไปหลังจากขายสินค้าที่หักต้นทุนแล้ว

2) กำรค�ำนวณเปอร์เซ็นต์ ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ปกติ หรือจะใช้สูตรก็ได้

ก�ำไร = รำคำขำย − ต้นทุน

ขำดทุน = ต้นทุน − รำคำขำย
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แบบฝึกหัด 1.14  โจทย์ปัญหาพื้นฐาน

แม่ค้าคนหนึ่งซื้อสินค้ามาในราคา  1,250  บาท  แต่ขายไปในราคา  1,500  บาท  จะได้ก�าไร 

กี่เปอร์เซ็นต์

วิธีท�า

ตอบ

เฉลย
ตอบข้อ 1

หาราคาทุน ถ้าเก้าอี้ราคาทุน 100 บาท ราคาขาย 120 บาท

  ถ้าเก้าอี้ราคาทุน x บาท ราคาขาย 4,800 บาท

เขียนเป็นสัดส่วนได้  x
100 = 4,800120

 x = 4,800120  × 100 = 4,000

จะได้ราคาทุนของเก้าอี้เท่ากับ 4,000 บาท

ถ้าต้องการก�าไร 75% หมายถึงทุน 100 บาท ราคาขาย 175 บาท

ดังนั้นต้องติดราคาขายเก้าอี้ไว้ตัวละ 7,000 บาท

แนวคิด

ถ้าร้านค้าติดราคาขายเก้าอี้ไว้ราคาตัวละ 4,800 บาท จะได้ก�าไร 20% แต่ถ้าร้านค้า

ต้องการก�าไร 75% ต้องติดราคาขายเก้าอี้ไว้ตัวละกี่บาท

1. 7,000 บาท  2. 6,500 บาท

3. 6,000 บาท  4. 5,500 บาท

O-net'57
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แบบฝึกหัด 1.15  โจทย์ปัญหาประยุกต์

1) ร้านค้าติดราคาสินค้าเพื่อที่จะเอาก�าไร 20% ปรากฏว่าขายไม่ได้จึงประกาศลดราคา 10%  

อยากทราบว่าถ้าขายสินค้าชนิดนี้ตามราคาที่ประกาศลดจะได้ก�าไรกี่เปอร์เซ็นต์

วิธีท�า

ตอบ

2) ถ้าขายปากกาได้ก�าไร  20% ขายสมุดได้ก�าไร  10%  โดยต้นทุนของสมุดเป็นสามเท่าของ

ปากกา  การขายของครั้งนี้ได้ก�าไรกี่เปอร์เซ็นต์ 

วิธีท�า

ตอบ
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เลขยกก�ำลัง

a  เป็นจ�านวนใด ๆ  และ n  เป็นจ�านวนเต็มบวกแล้ว

an = a × a × a ×... × a  เรียกว่า  เลขยกก�าลัง  โดยมี  a  เป็นฐาน และ n  เป็นเลขชี้ก�าลัง
คูณกัน n ตัว
\

แบบฝึกหัด 1.16  เติมค�าตอบลงในช่องว่าง

1) 2 × 2 × 2 × 2 × 2  =  = 32

2)  =    53  = 125       

3) 9 × 9 × 9 × 9  =  =   

เลขยกก�ำลัง 
⇸ เลขยกก�าลังเป็นจ�านวนตรรกยะ  เพราะเป็นเลขที่เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมซ�้าได้

⇸ เลขยกก�าลังจึงเป็นได้ทั้งจ�านวนเต็มบวก  เต็มลบ  เต็มศูนย์และเศษส่วน

เมื่อ  a  เป็นจ�านวนใด ๆ  และ n,  k  เป็นจ�านวนเต็มใด ๆ  แล้ว

a
k
n = n ak

ข้อควรรู้ 
⇸ เลขยกก�ำลังที่มีฐำนติดลบ แล้วเลขชี้ก�ำลังเป็นจ�ำนวนคี่ 

ค่ำที่ได้ออกมำต้องเป็นจ�ำนวนลบเท่ำนั้น

⇸ เลขยกก�ำลังที่มีฐำนติดลบ แล้วเลขชี้ก�ำลังเป็นจ�ำนวนคู่ 
ค่ำที่ได้ออกมำต้องเป็นจ�ำนวนบวกเท่ำนั้น
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สมบัติของเลขยกก�าลัง

am × an = am + n a−n = 1
an  ,  a ! 0

am ÷ an = am − n,  a ! 0 1
a–n = a

n,  a ! 0

(am) n = am × n _ abi
n
 = a

n

bn , b ! 0

(ab) n = an × bn a
m
n  = n am

a0 = 1 m  n a  = mn a

เฉลย
ตอบข้อ 4

_ 7
2 × 32 × 52 ×  22

i − _ 1
22 × 32 × 5

 ×  5
5
i

= 14
22 × 32 × 52 −  5

22 × 32 × 52 = 9
22 × 32 × 52 = 1

22 × 52  = 1
100

แนวคิด

7
2 × 32 × 52 −  1

22 × 32 × 5
 มีค่าเท่ากับข้อใด

1.  1
150              2.  1

75               3. 0.001              4. 0.01

O-net'60

ข้อควรรู ้
⇸ ถ้า am = an แล้วจะได้ว่า m = n โดยที ่ a ! 0 หรอื 1

⇸ ถ้า  am = bm  แล้วจะได้ว่า m = 0  โดยที่  a,  b ! 0 
หรอื 1
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กำรประยุกต์เลขยกก�ำลัง
1)  รูปแบบสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

⇸ สัญกรณ์วิทยาศาสตร์  (scientific notation) คือการเขียนตัวเลขให้อยู่ในรูปของ

a × 10n  โดยที่  1 # a < 10 และ n  เป็นจ�านวนเต็ม

แบบฝึกหัด 1.17 จงเขียนในรูปแบบสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

1) 8  "

2) 2,000  "

3) 72,000  "

4) 0.0245  "

5) 0.0000112 "

6) 53 × 10−9 "

7) 109 × 102 "

8) 0.04 × 10−2 "

9) 6,125 × 103 "

10) 3,800 × 10−3 "

2) การหาค่าตัวแปรจากสมการ

แบบฝึกหัด 1.18 จงหาค่าของ x จากสมการที่ก�าหนดให้

1) 83x + 5 = 47x + 5 2) 1256x + 2 = 52x + 38
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