
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

 
 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชุดนี้  เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการ
สอน สร้างเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จ นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โดยจัดเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นสื่อการสอนที่อ านวยความประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี     ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ 
คณิตศาสตร์ทั้งหมด 5 ชุด  ดังนี้   
 ชุดที่ 1  อัตราส่วน 
 ชุดที่ 2  อัตราส่วนที่เท่ากัน 
 ชุดที่ 3  อัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน 
 ชุดที่ 4  สัดส่วน 
 ชุดที่5  ร้อยละ 
 

 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ แต่ละชุดประกอบด้วย   ค าชี้แจง
การใช้แบบฝึกทักษะ  ค าแนะน าส าหรับครู  ค าแนะน าส าหรับนักเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน  
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  จุดประสงค์การเรียนรู้  สรุปเนื้อหา  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  
แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  และแบบบันทึกคะแนนจากการท าแบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้ เป็นชุดที่ 1  เรื่อง  อัตราส่วน 

 ส าหรับแบบฝึกทักษะเล่มนี้  ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ  ปรับปรุงแก้ไข  จนได้แบบ
ฝึกทักษะที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการ
เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และเป็นประโยชน์กับครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมาย  ผูจ้ัดท าขอขอบคุณผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ท าให้การสรา้งแบบฝึกทักษะเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยด ี

 

       จารุวรรณ  บุญชลาลัย 
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สำรบัญ 

เรื่อง                    หนา้ 
 
ค าน า              ก 
สารบัญ              ข 
ค าแนะน าส าหรับคร ู             1 
ค าแนะน าส าหรับนักเรยีน            2 
มาตรฐานการเรยีนรู ้           3 
ตัวชี้วัด                 4 
จุดประสงค์การเรียนรู ้           5 
แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1  เรื่อง อัตราส่วน         6
สรุปเนื้อหา  เรื่อง  อัตราส่วน            10 
แบบฝึกทักษะที่  1.1  เรื่อง  อัตราส่วน         11 
สรุปเนื้อหา  เรื่อง  อัตราและอัตราส่วน        16 
แบบฝึกทักษะที่  1.2  เรื่อง  อัตราและอัตราส่วน        17 
สรุปเนื้อหา  เรื่อง  มาตราส่วน            22 
แบบฝึกทักษะที่  1.3  เรื่อง  มาตราส่วน         23 
แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1  เรื่อง อัตราส่วน       26
เฉลยค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1         31 
เฉลยค าตอบแบบฝึกทักษะที่  1.1  เรื่อง  อัตราส่วน         32 
เฉลยค าตอบแบบฝึกทักษะที่  1.2  เรื่อง  อัตราและอัตราส่วน      37 
เฉลยค าตอบแบบฝึกทักษะที่  1.3  เรื่อง  มาตราส่วน       42 
เฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1         45 
ใบบันทึกคะแนนจากการท าแบบทดสอบและแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์    46 
บรรณานุกรม           48 
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    ค ำแนะน ำส ำหรับครู 

 

 
 กำรใช้แบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์  เรื่อง  อัตรำส่วนและร้อยละ  ครูควรปฏบิัติ  
ดังนี ้
 1.  ศึกษาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  คู่กับแผนการ
จัดการเรียนรู้  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะมาล่วงหน้าอย่างละเอียด 
 2.  เตรียมสื่อการสอนให้พร้อมและสอดคลอ้งกับจุดประสงค์  เนือ้หา  กิจกรรม 
และวิธีการวัดผลประเมินผล 
 3.  อ่านค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  แล้วอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจก่อนลงมือท า 
 4.  ครคูอยให้ค าแนะน าเพิ่มเติมหากนักเรียนมีข้อสงสัยในการท าแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ 
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             ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียน 

 

 

 กำรใช้แบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์  เรื่อง  อัตรำส่วนและร้อยละ  ให้นักเรียน
ปฏิบัติ  ดังนี ้
 1.  อ่านค าชี้แจงอย่างละเอียด  ให้เข้าใจ 
 2.  ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์แต่ละชุด 
 3.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนลงในกระดาษค าตอบ  ให้ครูเป็นผู้ตรวจให้คะแนน
เพื่อตรวจสอบความรูเ้ดิม  บันทึกคะแนนจากการท าแบบทดสอบ 
 4.  ทบทวนเนื้อหาใหเ้ข้าใจก่อนท าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
 5.  ท าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ตามล าดับขั้นตอนให้ครบตามทีก่ าหนดไว้ 
 6.  ตรวจค าตอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์จากเฉลยของแบบฝึกทักษะแต่ละชุด 
 7.  บันทึกคะแนนจากการท าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ทุกครั้ง 
 8.  นักเรียนจะต้องท าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์แต่ละชุด ให้ได้คะแนนร้อยละ 
80 ขึ้นไป  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 9.  เมื่อท าแบบฝึกทกัษะจนครบแล้ว  ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน  ตรวจให้
คะแนน  แล้วบนัทึกคะแนนจากการท าแบบทดสอบ  เปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน  
บันทึกผลการพัฒนา 
 10.  นักเรียนต้องมคีวามซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ตั้งใจศึกษา  และไม่ดูเฉลยก่อนท า
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
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แบบฝึกทักษะคณิตศำสตร ์

เรื่อง  อัตรำส่วนและร้อยละ 

 

                   ชุดที่ 1 อัตรำส่วน 

 

 

 
                                    

     มำตรฐำนกำรเรียนรู้  
 
 ค  1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวน 
  ในชีวิตจริง 
 ค  6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ   
             ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ 
                       ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  
                       และมคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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                          ตัวชี้วัด  
 
 ค 1.1  ม.2/4  ใชค้วามรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้ 
                                 โจทย์ปัญหา 
 ค 6.1  ม.2/1  ใช้วิธีการหลากหลายแก้ปัญหา 
 ค 6.2  ม.2/2  ใชค้วามรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโน 
            โลยีในการแก้ปัญหา 
   ค 6.1  ม.2/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
 ค 6.1  ม.2/4  ใชภ้าษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร    
           การสื่อความหมาย   และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 ค 6.1   ม.2/5  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ  
            กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 
 ค 6.1  ม.2/6  มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์
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     จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
 

  นักเรียนสามารถเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ 
 ปริมาณสองปริมาณที่ก าหนดให้ได้ 
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ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำยกำกบำททับตัวอักษรหน้ำค ำตอบที่ถูกทีสุ่ด
เพียงค ำตอบเดียว 

1.  ข้อความในข้อใดไม่ถูกต้อง 
     ก.  การเขียนอัตราส่วนของสิ่งเดียวกันไม่ต้องระบุหน่วย 
     ข.  การเขียนอัตราส่วนของสิ่งเดียวกัน แต่มีหน่วยต่างกันต้องระบุหน่วย 
     ค.  การเขียนอัตราส่วนสามารถสลับต าแหน่งของจ านวนแรกและจ านวนหลังได้ 
     ง.  การเขียนอัตราส่วนของสิ่งที่ต่างกันต้องระบุหน่วย 

 

 

 

 

 
 

2.  จากรูปอัตราส่วนของจ านวนคนยืน ต่อ จ านวนคนนั่งเป็นเทา่ไร 
     ก.  8:9       
     ข.  9:8  
     ค.  17:8       
     ง.  8:17  
 

แบบทดสอบก่อนเรยีน  ชุดที่ 1 
เรื่อง  อัตรำส่วน  รำยวิชำคณติศำสตร ์ รหัสวิชำ ค21101  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
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3.  จากรูปอัตราส่วนของจ านวนผู้ชาย ต่อ จ านวนผู้หญิงเป็นเท่าไร 
     ก.  8:2      ข.  2:8  
     ค.  6:2      ง.  2:6  

    ใชข้้อความต่อไปนีต้อบค าถามข้อ 4 - 5 
    “แก้มดื่มนมกล่องหนึ่ง หลังจากดื่มนมแล้วก็นั่งพิจารณาส่วนประกอบของนมทีด่ื่ม
จากกล่องพบว่าประกอบด้วยไขมนัทั้งหมด 9 กรัม ไขมันอิม่ตัว 5 กรัม โคเลสเตอรอล
30 มิลลิกรัม โปรตีน 7 กรัม คารโ์บไฮเดรตทั้งหมด 21 กรัม น้ าตาล 15 กรัม และ
โซเดียม 95 มิลลิกรัม” 
4.  อัตราสว่นของปรมิาณโคเลสเตอรอล ตอ่ ปริมาณโซเดียม คือข้อใด 
     ก.  5:9      ข.  21:7  
     ค.  15:7      ง.  95:30  
5.  อัตราส่วนของปรมิาณไขมันอิม่ตัว ต่อ ไขมันทั้งหมด คือข้อใด 
     ก.  5:9      ข.  9:5  
     ค.  5:39      ง.  39:5  

 

 

 

 

6.  จากรูปอัตราส่วน 4:5 เป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบจ านวนผลไม้ในข้อใด 
     ก.  อัตราส่วนของจ านวนฝรั่ง ต่อ จ านวนมะม่วง 
     ข.  อัตราส่วนของจ านวนส้มโอ ต่อ จ านวนสับปะรด 
     ค.  อัตราส่วนของจ านวนทุเรียน ต่อ จ านวนขนุน 
     ง.  อัตราส่วนของจ านวนมังคุด ต่อ จ านวนชมพู่ 
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7.  ชาวสวนเก็บกล้วย 215 กิโลกรัม  น ามาท าเป็นกล้วยตากหนัก 159 กิโลกรัม   
ข้อใดคืออัตราส่วนของน้ าหนักกล้วยตากต่อน้ าหนักกล้วย 
     ก.  159:56      ข.  56:159  
     ค.  159:215     ง.  215:159  
 

8.  การแข่งขันแบดมนิตัน เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ประเภทหญิง
เดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ "น้องเมย"์ รัชนก อินทนนท์ มือ 5 ของโลก และมือ 4 ของ
รายการ พบกับ แบ ยอน จู มือ 6 ของโลก และมือ 5 ของรายการ จากเกาหลีใต้ผลการ
แข่งขันระหว่างน้องเมย์กับแบยอนจู   เซตแรกคือ 21:4 คะแนน จากนั้นเซตที่สอง น้อง
เมย์สามารถ เอาชนะ ยอน จ ู ไปได้ 18:21 คะแนน  เซตที่สามน้องเมย์ตีเสียเองหลายครั้ง
ท าให้ ยอน จู ท าคะแนนทิ้งห่างจนในที่สุดเอาชนะน้องเมย์ไป 8:21 คะแนน นักเรียน
คิดว่าในการแข่งขันแบดมินตันครัง้นี้  ผลสรุปข้อใดถูกต้อง 
     ก.  น้องเมย์ชนะแบยอนจู  1:2   เซต ข.  นอ้งเมย์แพ้แบยอนจู  2:1   เซต 
     ค.  น้องเมย์ชนะแบยอนจู  0:3   เซต       ง.  น้องเมย์แพ้แบยอนจู  3:0   เซต 
 

9.  โรงแรมกมลธารา  มีจ านวนพนักงานชาย  32  คน  จ านวนพนักงานหญิง  66  คน  
อัตราส่วนจ านวนพนกังานทั้งหมดต่อจ านวนพนักงานชายคือขอ้ใด 
     ก.  98 : 32                            ข.  98 : 66 
     ค.  66 : 98                            ง.  32 : 98 
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10. ในการท าขนมไทย ข้าวต้มน้ าวุน้ มีส่วนผสมดังนี้ 
       - ข้าวเหนียว 1 ถ้วยตวง 
       - น้ าตาลทราย 1 ถ้วยตวง 
       - น้ าดอกไม้สด 2 ถ้วยตวง 
 
 

 

 

 
อัตราส่วนของน้ าหนกัน้ าดอกไม้สด ต่อ น้ าหนักของส่วนผสมทั้งหมดคือขอ้ใด 
     ก.  4:1      ข.  2:2  
     ค.  4:2      ง.  2:1  
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        อัตรำส่วน 
 
 

   สรุปเนื้อหำ 
 
 
 
 

 

 

 

 

กำรเขียนอัตรำส่วนสำมำรถเขียนได้      ดังนี้ 

            1.  อัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปรมิาณที่มีหน่วยเดียวกันไม่
นิยมเขียนหน่วยก ากับ  เช่น   อัตราส่วนของจ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนเป็น  1 :  50 

            2.   อัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปรมิาณที่มีหน่วยต่างกัน  
จะต้องเขียนหน่วยกับกับไว้ด้วย  เช่น  อัตราส่วนของจ านวนไข่เป็นฟองต่อราคาเป็น
บาท  เป็น  10 :  45  หรือ  อัตราส่วนของจ านวนไข่ต่อราคา เป็น 10 ฟอง : 45 บาท 
  

 
 
   

อัตรำส่วน (ratio)  หมายถึง  ความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปรมิาณ 
ซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกนั หรือหน่วยต่างกัน 

 อัตราส่วนของปริมาณ  a  ต่อปรมิาณ  b  เขียนแทนด้วย :a b   หรือ ab  

 เรียก aว่า จ านวนแรก หรือ จ านวนที่หนึง่ของอัตราส่วน 
 เรียก b  ว่า จ านวนหลัง หรือ จ านวนที่สองของอัตราส่วน 
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                  แบบฝึกทักษะที่ 1.1 
 
 

1.  ให้นักเรียนเติมค ำตอบลงในช่องว่ำงใหส้มบูรณ์ (ข้อละ 1 คะแนน) 
    (ดังตัวอย่ำงแสดงกำรเปรียบเทียบปริมำณสองปริมำณ) 
 

รูป อัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบ 

 

              

             

อัตราส่วนของจ านวนมะยงชิดต่อจ านวนสตรอเบอรี่  

เป็น 5: 2หรือ 5
2  

1. 1       
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รูป อัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบ 

1.2         

           

 

 

1.3      

                

 

 

1.4     
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รูป อัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบ 

1.5     

            

 

 

2.  ให้นักเรียนท ำเครือ่งหมำย  หน้ำข้อควำมที่เห็นว่ำถูก ท ำเครื่องหมำย x 
หน้ำข้อควำมท่ีเห็นว่ำผิด  (ข้อละ 1 คะแนน) 
................ 2.1  ลูกอม 10 เม็ดราคา 8 บาท เขียนอัตราส่วนไดว้่า จ านวนลูกอมเป็นเม็ดต่อ 

                        ราคาเป็นบาท เป็น  10
8  

................ 2.2  อัตราการเต้นของหัวใจมนษุย์เป็น 72 ครั้งต่อนาที  เขียนอัตราส่วนได้ว่า 
                        จ านวนการเต้นของหัวใจเป็นครั้งต่อเวลาเป็นวินาที เป็น 72 : 1 
................ 2.3  ราคาทองวันนีร้าคาบาทละ 22,000 บาท  เขียนอัตราส่วนได้ว่า ราคาทอง 
                        เป็นบาทต่อน้ าหนักทองเป็นบาท เป็น 1 : 22,000 
................ 2.4  ค่าโดยสารรถประจ าทางตลอดสาย 20 บาท เขียนอัตราส่วนได้ว่า ค่ารถ 
                       โดยสารเป็นบาทต่อจ านวนผู้โดยสารเป็นคน เปน็ 1 : 20 
................ 2.5  ระยะทางในแผนที่ 1 เซนติเมตร แทนระยะทางจริง 200 กิโลเมตร เขียน 
                        อัตราส่วนได้ว่า ระยะทางในแผนที่เป็นเซนติเมตรต่อระยะทางจริงเป็น 
                        กิโลเมตร เป็น 1 : 200 
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3.  ให้นักเรียนพิจำรณำภำพที่ก ำหนด แล้วโยงค ำตอบกับอัตรำส่วนที่ก ำหนดให้ 
 (ข้อละ 1 คะแนน) 

 
 
3.1  จ านวนแมว ต่อ จ านวนห่าน     5:3  
3.2  จ านวนสัตว์ทั้งหมด  ต่อ  จ านวนห่าน    4:6  
3.3  จ านวนห่าน  ต่อ  จ านวนสุนัข     5:6  
3.4  จ านวนสุนัข  ต่อ  จ านวนสัตว์ทั้งหมด    5:18  
3.5  จ านวนแมว  ต่อ  จ านวนสุนัข     3:4  
3.6  จ านวนม้า  ต่อ  จ านวนแมว     3:18  
3.7  จ านวนม้า  ต่อ  จ านวนสุนัข     5:4  
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4.  จำกภำพท่ีก ำหนดให้  จงเขียนอัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบในแต่ละข้อต่อไปนี้ 

(ข้อละ 1 คะแนน) 

 
 
4.1  จ านวนผู้ใหญ่เพศชายต่อจ านวนผู้ใหญ่เพศหญิง 
ตอบ…………………………………………………………………………………… 
4.2  จ านวนผู้ใหญ่ต่อจ านวนเด็กเพศชาย 
ตอบ…………………………………………………………………………………… 
4.3  จ านวนเด็กเพศหญิงต่อจ านวนผู้ใหญ่เพศหญิง 
ตอบ…………………………………………………………………………………… 
4.4  จ านวนเด็กเพศชายต่อจ านวนเด็กเพศหญิง 
ตอบ…………………………………………………………………………………… 
4.5  จ านวนเด็กต่อจ านวนผู้ใหญ่ 
ตอบ…………………………………………………………………………………… 
4.6  จ านวนผู้ใหญ่เพศหญิงต่อจ านวนคนทั้งหมด 
ตอบ………………………………………………………………………………… 
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           อัตรำและอัตรำส่วน 

 
 

   สรุปเนื้อหำ 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำง 

ข้อควำม อัตรำ อัตรำส่วน 

นักเรียนเสียค่าโดยสารคนละ 8 บาท 1 คนเสียค่าโดยสาร 5 บาท 1 : 5 

สมุดโหลละ 115 บาท 1 โหลราคา 115 บาท หรือ  
12 เล่ม ราคา 115 บาท 

1 : 115 หรือ 
12 : 115 

ไข่ 10 ฟอง ราคา  45 บาท 10 ฟอง ราคา 45 บาท 10 : 45 

ขับรถเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 90 กิโลเมตรต่อ 1 ชั่วโมง 90 : 1 

ในเวลา 1 ชั่วโมง ตัดปาล์มได้ 5 ต้น 1 ชั่วโมง ตัดปาล์มได้ 4 ต้น 1 : 4 

อัตรำ  เป็นข้อความแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองปรมิาณ และใช้เกณฑ์แสดง
การเปรียบเทียบอัตราส่วนหลายๆอัตราส่วนได้  แต่อัตราส่วนเปน็การเปรียบเทียบของ
ปริมาณต้ังแต่สองปรมิาณขึ้นไป เช่น  อัตราครู 1 คน ดูแลนักเรียนจ านวน 50 คน เขยีน
เป็นอัตราส่วนได้ คือ 1 : 50 
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        แบบฝึกทักษะที่ 1.2 
 

 
 

1.  วิเคราะห์ข้อความที่ก าหนดให้ว่าเป็นข้อความที่เกี่ยวกับอัตราหรืออัตราส่วนแล้ว
เขียนเครื่องหมาย  ในช่อง    (ข้อละ 1 คะแนน) 

                     
 
1.1   ผักบุ้งมัดละ 10 บาท                                            

1.2   จ านวนเด็กต่อจ านวนผู้ใหญ่เท่ากับ  25
12             

1.3   น้ า 3 แก้ว  75  บาท              
1.4   แม่ค้าขายแตงโม  3 กิโลกรัม  84  บาท            
1.5   จ านวนยาสีฟันตอ่จ านวนครมีกันแดดเป็น  3 : 2           
1.6   ผงซักฟอก  3  ชอ้นต่อน้ า 4 ลิตร             

1.7   ความยาวต่อความสูงของโต๊ะเท่ากับ  5
2             

1.8   ไขมัน 1 กรัมใหพ้ลังงาน 9 กิโลแคลอรี่            
1.9   น้ าหนักของอรตอ่น้ าหนักของอ้อยเปน็  65 : 42            
1.10  จ านวนมะม่วงเป็นต้นต่อจ านวนดอกไม้เป็นดอก           
เป็น 20 : 9 

 

       อัตรำ      อัตรำส่วน 
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2.  ให้นักเรียนเขยีนอตัรำและ อัตรำส่วนแทนข้อควำมต่อไปนี้  (ข้อละ 1 คะแนน) 
2.1  นมเปรี้ยว 4 ขวด ราคา 37 บาท 
อัตรา…………………………………………………………………………………… 
อัตราส่วน……………………………………………………………………………… 
2.2  เนื้อไก่กิโลกรัมละ 80 บาท 
อัตรา…………………………………………………………………………………… 
อัตราส่วน……………………………………………………………………………… 
2.3  ปลาทู 3 ตัว 50 บาท 
อัตรา…………………………………………………………………………………… 
อัตราส่วน……………………………………………………………………………… 
2.4  ข้าวหอมมะลิ 5 กิโลกรัม ราคา 195 บาท 
อัตรา…………………………………………………………………………………… 
อัตราส่วน……………………………………………………………………………… 
2.5  ในการเล่นเกมอย่างหนึ่งต้องใช้ผู้หญงิ 3 คนต่อผู้ชาย 2 คน 
อัตรา…………………………………………………………………………………… 
อัตราส่วน……………………………………………………………………………… 
2.6  น้ ากระเจี๊ยบปั่น 1 แก้ว ราคา 40 บาท 
อัตรา…………………………………………………………………………………… 
อัตราส่วน……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

24 
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2.7  รถยนต์แล่นได้ระยะทาง 880 กิโลเมตร ในเวลา 3 ชั่วโมง 
อัตรา…………………………………………………………………………………… 
อัตราส่วน……………………………………………………………………………… 
2.8  นมสดมีไขมัน 5 กรัมและโปรตีน 2 กรัม 
อัตรา…………………………………………………………………………………… 
 อัตราส่วน……………………………………………………………………………… 
2.9  เนติกาปลูกต้นมะม่วง 5 ต้น ปลูกต้นเงาะ 7 ต้น 
อัตรา…………………………………………………………………………………… 
อัตราส่วน……………………………………………………………………………… 
2.10 ค่าจ้างแรงงานขัน้ต่ าวันละ 300 บาท 
อัตรา…………………………………………………………………………………… 
อัตราส่วน……………………………………………………………………………… 
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3.  ให้เขียนอัตรำสว่นจำกข้อควำมต่อไปนี้  (ข้อละ 1 คะแนน) 
ตัวอย่ำง อัตราครู 2 คนต่อนักเรียน 50 คน 
  อัตราส่วนของจ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนเป็น 2 : 50  
3.1   กางเกงราคาตัวละ 480 บาทต่อเสื้อราคาตัวละ 230 บาท 
…………………………………………………………………………………….. 
3.2   จ านวนรถมาสด้า 12 คันตอ่จ านวนรถฟอร์ด16 คัน 
…………………………………………………………………………………….. 
3.3   บัตรชมคอนเสิรต์ชั้นหนึ่งราคา 3,000 บาทต่อบัตรชมคอนเสิร์ตชั้นสองราคา  
1,500 บาท 
…………………………………………………………………………………….. 
3.4   ค่ารถโดยสารรถประจ าทางตลอดสายคนละ 10 บาท 
…………………………………………………………………………………….. 
3.5   ราคาทองวันนี้บาทละ 18,260 บาท 
…………………………………………………………………………………….. 
3.6   แผ่นซีดี 50 แผ่น ราคา 180 บาท 
…………………………………………………………………………………….. 
3.7   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  52.64บาทต่อ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง 
…………………………………………………………………………………….. 
3.8   ในการจัดค่ายพกัแรมลูกเสือครั้งหนึง่ ลูกเสือ 12 คน เข้าพักในเต็นท์ 1 หลัง 
…………………………………………………………………………………….. 
3.9   รถยนต์ 1 คันจุคนได้ 7 คน 
…………………………………………………………………………………….. 
3.10  เกมขี่จักรยานได้ระยะทาง 45 กิโลเมตร ในเวลา 3 ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………….. 
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4.   จากรายงานการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครัง้ที่ 17 ที่  
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556 ทีมชาติไทยลงท าศึกนัดที่ 4 ของรายการ
นี้ ในนัดชิงชนะเลิศ โดยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่น โดยก่อนหน้านี ้ไทยแข่ง 3 นัด ชนะ 2 
แพ้ 1 (แพ้คาซัคสถาน 1-3 เซต ,ชนะออสเตรเลีย 3-0 เซต และชนะมองโกเลีย 3-0 เซต) 
 เซตที่ 1 ทีมนักตบสาวไทยฟอร์มดุท าคะแนนจากลูกตบหัวเสาได้เป็นกอบเป็น
ก า ส่วนทางสาวจากแดนปลาดิบยังเล่นผิดพลาดกันบ่อยครั้ง จบเซตที่ 1 ไทยชนะญี่ปุ่น 
ด้วยสกอร์  25-15  
 เซตที่ 2 ทีมนักตบสาวไทยและสาวจากแดนปลาดิบตบท าคะแนนสูสีกันตลอด
ทั้งเซต ก่อนที่จะเป็นสาวไทยฮึดแซงในช่วงท้าย จบเซตที่ 2 ไทยชนะญี่ปุ่น ด้วยสกอร์
25-23    
  เซตที่ 3 นักตบสาวทั้งสองทีมยังสลับกันตบท าคะแนนกันอย่างสูสีจนถึงท้ายเซต
ด้วยคะแนน 23-23 แต่เป็นญี่ปุ่นที่จังหวะสุดท้ายดีกว่า จบเซตที่ 3 ไทยแพ้ญี่ปุ่น 23-25
 เซตที่ 4 นักตบสาวไทยเริ่มต้นได้ดีกว่า ท าคะแนนจากลูกตบกับบล็อคป้องกัน
ท าแต้มหนีห่างญี่ปุ่น แต่ญี่ปุ่นเองก็ยังท าแต้มไล่จี้มาติดๆจนเสมอกันที่ 24-24 ก่อนจะ
เป็น จบเซตที่ 4 ไทยชนะญี่ปุ่น 30-28      
  นักเรียนตอบค ำถำมในข้อต่อไปนี้ (ข้อละ 1 คะแนน) 
 4.1  การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที ่17 รอบชิง
ชนะเลิศ ทีมใดเป็นทีมชนะ 
 ตอบ………………………………………………… 
 4.2  จากค าตอบข้อ 3.1 อัตราส่วนของจ านวนเซตที่ชนะต่อจ านวนเซตที่แพ้เป็น
เท่าไร 
 ตอบ………………………………………………… 
 4.3  เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ
ของประเทศไทยกับผลคะแนนการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศของประเทศญี่ปุ่น ทั้ง 4 เซต 
 ตอบ…………………………………………………  
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          มำตรำส่วน 

 
 

      สรุปเนื้อหำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

   ตัวอย่ำงที่ 1  มาตราส่วนที่ต้องการแสดงว่า  ระยะทางในแผนที่ 1 เซนติเมตร   
   แทนระยะทางจริง 10 กิโลเมตร 
   อาจเขียนเป็น  1 : 1,000,000 
   หรือ  1  เซนติเมตร : 10 กิโลเมตร 
    ตัวอย่ำงที่ 2  มาตรสว่นที่ต้องการแสดงว่า  ความยาวของสนามฟุตบอล 
  ในแผนผัง 1 เซนติเมตร แทนความยาวจริง 10 เมตร 
   อาจเขียนเป็น  1 : 1,000 
   หรือ  1  เซนติเมตร : 10 เมตร 

 

 

มำตรำส่วน  เป็นการใช้อัตราส่วน  เพื่อแสดงการเปรียบเทียบระยะทางในแผนผังหรือ
ระยะทางจริง  ซึ่งอาจเป็นการย่อ  การขยาย  หรือการคงขนาดเดมิก็ได้  มาตราส่วนอาจ
แสดงการเปรียบเทียบในหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได ้  
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               แบบฝึกทักษะที่ 1.3 
 

 
 

1.  จงตอบค ำถำมเกี่ยวกับมำตรำส่วนในแตล่ะข้อต่อไปนี้ (ข้อละ 1 คะแนน) 
ก าหนดแผนผังการเดินทางไปโรงเรียนของประภากรโดยใชม้าตราส่วน 1 : 1,000 ดังนี้ 
             

 
 

 

 

5 
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1.1   ระยะทางจริงจากบ้านประภากรไปถึงโรงเรียน  เท่ากับ.................เมตร 
1.2   ระยะทางจริงจากตลาดไปถึงโรงเรียน   เท่ากับ.................เมตร 
1.3   ระยะทางจริงจากวัดไปถึงโรงเรียน   เท่ากับ.................เมตร 
1.4   ระยะทางจริงจากโรงเรียนไปถึงโรงเรียน   เท่ากับ.................เมตร 
1.5   ระยะทางจริงจากบ้านประภากรไปถึงโรงเรียน  เท่ากับ.................เมตร 
1.6   ระยะทางจริงจากบ้านประภากรไปถึงตลาด  เท่ากับ.................เมตร 
1.7   ระยะทางจริงจากวัดไปถึงตลาด    เท่ากับ.................เมตร 
1.8   ระยะทางจริงจากโรงงานไปถึงตลาด   เท่ากับ.................เมตร 
1.9   ระยะทางจริงจากโรงงานไปถึงวัด   เท่ากับ.................เมตร 
1.10 ระยะทางจริงจากบ้านประภากรไปถึงโรงงาน  เท่ากับ.................เมตร  

 

 

2.  ให้นักเรียนแสดงวิธีท ำหำค ำตอบของโจทย์ต่อไปนี้ 
 

2.1  จงวาดแผนผังของสระน้ าส่ีเหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง  25  เมตร  ยาว  50 เมตร  โดย
ใช้มาตราส่วน  1 : 250  (ข้อละ 1 คะแนน) 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
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2.2  จงวาดแผนผังของลานจอดรถรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง  80  เมตร  ยาว  200 
เมตร  โดยใช้มาตราส่วน  1 เซนติเมตร  :  25 เมตร  (ข้อละ 1 คะแนน) 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 

 

 

     
 

 

 

25 



 

 

 

 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำยกำกบำททับตัวอักษรหน้ำค ำตอบที่ถูกทีสุ่ด
เพียงค ำตอบเดียว 

1. ในการท าขนมไทย ข้าวต้มน้ าวุ้น มีส่วนผสมดังนี้ 
 - ข้าวเหนียว 1 ถ้วยตวง 
 - น้ าตาลทราย 1 ถ้วยตวง 
 - น้ าดอกไม้สด 2 ถ้วยตวง 
 
 

 

 

 

 

 
อัตราส่วนของน้ าหนกัน้ าดอกไม้สด ต่อ น้ าหนักของส่วนผสมทั้งหมดคือขอ้ใด 
     ก.  2:1      ข.  2:2  
     ค.  4:1                 ง.  4:2  

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน  ชุดท่ี 1 
เรื่อง  อัตรำส่วน  รำยวิชำคณติศำสตร ์ รหัสวิชำ ค21101  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
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2.  ชาวสวนเก็บกล้วย 215 กิโลกรัม  น ามาท าเป็นกล้วยตากหนัก 159 กิโลกรัม  ข้อใด
คืออัตราส่วนของน้ าหนักกล้วยตากต่อน้ าหนักกล้วย 
     ก.  56:159      ข.  159:215  
     ค.  159:56                 ง.  215:159  

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 3 - 4 
“แก้มดื่มนมกล่องหนึ่ง หลังจากดื่มนมแลว้ก็นั่งพิจารณาส่วนประกอบของนมที่ดื่มจาก
กล่องพบว่าประกอบด้วยไขมนัทั้งหมด 9 กรัม ไขมันอิ่มตวั 5 กรัม โคเลสเตอรอล30 
มิลลิกรัม โปรตีน 7 กรัม คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 21 กรัม น้ าตาล 15 กรัม และโซเดียม 
95 มิลลิกรัม” 
3.  อัตราส่วนของปรมิาณโคเลสเตอรอล ตอ่ ปริมาณโซเดียม คือข้อใด 
     ก.  95:30      ข.  15:7  
     ค.  21:7      ง.  5:9  

4.  อัตราส่วนของปรมิาณไขมันอิม่ตัว ต่อ ไขมันทั้งหมด คือข้อใด 
     ก.  9:5      ข.  5:9  
     ค.  39:5                 ง.  5:39  

    

 

 

 

 

5.  จากรูปอัตราส่วนของจ านวนคนยืน ต่อ จ านวนคนนั่งเป็นเทา่ไร 
     ก.  17:8      ข.  8:17  
     ค.  8:9                 ง.  9:8  
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6.  จากรูปอัตราส่วน 4:5 เป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบจ านวนผลไม้ในข้อใด 
     ก.  อัตราส่วนของจ านวนส้มโอ ต่อ จ านวนสับปะรด  
     ข.  อัตราส่วนของจ านวนมังคุด ต่อ จ านวนชมพู ่
     ค.  อัตราส่วนของจ านวนฝรั่ง ต่อ จ านวนมะม่วง 
     ง.  อัตราส่วนของจ านวนทุเรียน ต่อ จ านวนขนุน 
7.  การแข่งขันแบดมนิตัน เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ประเภทหญิง
เดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ "น้องเมย"์ รัชนก อินทนนท์ มือ 5 ของโลก และมือ 4 ของ
รายการ พบกับ แบ ยอน จู มือ 6 ของโลก และมือ 5 ของรายการ จากเกาหลีใต้ผลการ
แข่งขันระหว่างน้องเมย์กับแบยอนจู   เซตแรกคือ 21:4 คะแนน จากนั้นเซตที่สอง น้อง
เมย์สามารถ เอาชนะ ยอน จู  ไปได้ 18:21 คะแนน  เซตที่สามน้องเมย์ตีเสียเองหลายครั้ง
ท าให้ ยอน จู ท าคะแนนทิ้งห่าง  จนในที่สดุเอาชนะน้องเมย์ไป 8:21 คะแนน นักเรียน
คิดว่าในการแข่งขันแบดมินตันครัง้นี้ 
 ผลสรุปข้อใดถูกต้อง 
     ก.  น้องเมย์แพ้แบยอนจู  2:1   เซต              ข.  น้องเมย์ชนะแบยอนจู  1:2   เซต 
     ค.  น้องเมย์แพ้แบยอนจู  3:0   เซต              ง.  น้องเมย์ชนะแบยอนจู  0:3   เซต      
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8.  โรงแรมกมลธารา  มีจ านวนพนักงานชาย  32  คน  จ านวนพนักงานหญิง  66  คน  
อัตราส่วนจ านวนพนกังานทั้งหมดต่อจ านวนพนักงานชายคือขอ้ใด 
     ก.  32 : 98                          ข.  66 : 98 
     ค.  98 : 66                          ง.  98 : 32 

9.  ข้อความในข้อใดไม่ถูกต้อง 
     ก.  การเขียนอัตราส่วนของสิ่งเดียวกันไม่ต้องระบุหน่วย 
     ข.  การเขียนอัตราส่วนของสิ่งเดียวกัน แต่มีหน่วยต่างกันต้องระบุหน่วย 
     ค.  การเขียนอัตราส่วนสามารถสลับต าแหน่งของจ านวนแรกและจ านวนหลังได้ 
     ง.  การเขียนอัตราส่วนของสิ่งที่ต่างกันต้องระบุหน่วย 

  

 

 

 

 

 

 

10. จากรูปอัตราส่วนของจ านวนผู้ชาย ต่อ จ านวนผู้หญิงเป็นเท่าไร 
      ก.  2:8      ข.  2:6  
      ค.  8:2      ง.  6:2  
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เฉลยแบบฝึกทักษะคณิตศำสตร ์

เรื่อง  อัตรำส่วนและร้อยละ 

 

                   ชุดที่ 1 อัตรำส่วน 

 

 

 

 

 

         มำตรวจสอบ  
    ควำมเข้ำใจกันค่ะ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 
เรื่อง อัตรำส่วน 

 
 

 

1.    ค 
2.    ข 
3.    ค 
4.    ง 
5.    ข 
6.    ก 
7.    ง 
8.    ข 
9.    ก 
10.  ค 
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            เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.1 

                                                     เรื่อง อัตรำส่วน 

 
 

1.  ให้นักเรียนเติมค ำตอบลงในช่องว่ำงใหส้มบูรณ์ (ข้อละ 1 คะแนน) 
    (ดังตัวอย่ำงแสดงกำรเปรียบเทียบปริมำณสองปริมำณ) 
 

รูป อัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบ 

 

              

             

อัตราส่วนของจ านวนมะยงชิดต่อจ านวนสตรอเบอรี่  

เป็น 5: 2หรือ 5
2  

1. 1       

           

อัตราส่วนของจ านวนปากกาเป็นด้ามต่อจ านวนหนังสือ

เป็นเล่มเป็น 5: 9หรือ 5
9  
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รูป อัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบ 

1.2         

           

อัตราส่วนของจ านวนไข่เป็นฟองต่อจ านวนดอกกุหลาบ

เป็นดอกเป็น 3: 5หรือ 3
5  

 

1.3      

                

อัตราส่วนของจ านวนเด็กชายต่อจ านวนเด็กหญิง เป็น 2 :1 
หรือ 2

1  

 

 

1.4     

                 

อัตราส่วนของจ านวนตู้เย็นเป็นตูต้่อจ านวนโทรทัศน์เป็น

เครื่องเป็น 4 :1หรือ 4
1  
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รูป อัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบ 

1.5     

            

อัตราส่วนของจ านวนคอมพิวเตอร์พกพาเป็นเครื่องต่อ
จ านวนเมาส์เป็นอันเป็น 4 : 5หรือ 4

5  

 

2.  ให้นักเรียนท ำเครือ่งหมำย  หน้ำข้อควำมที่เห็นว่ำถูก ท ำเครื่องหมำย  x 
หน้ำข้อควำมท่ีเห็นว่ำผิด  (ข้อละ 1 คะแนน) 
 
................ 2.1  ลูกอม 10 เม็ดราคา 8 บาท เขียนอัตราส่วนไดว้่า จ านวนลูกอมเป็นเม็ดต่อ 

                        ราคาเป็นบาท เป็น  10
8  

................ 2.2  อัตราการเต้นของหัวใจมนษุย์เป็น 72 ครั้งต่อนาที  เขียนอัตราส่วนได้ว่า 
                        จ านวนการเต้นของหัวใจเป็นครั้งต่อเวลาเป็นวินาที เป็น 72 : 1 
................ 2.3  ราคาทองวันนีร้าคาบาทละ 22,000 บาท  เขียนอัตราส่วนได้ว่า ราคาทอง 
                        เป็นบาทต่อน้ าหนักทองเป็นบาท เป็น 1 : 22,000 
................ 2.4  ค่าโดยสารรถประจ าทางตลอดสาย 20 บาท เขียนอัตราส่วนได้ว่า ค่ารถ 
                       โดยสารเป็นบาทต่อจ านวนผู้โดยสารเป็นคน เปน็ 1 : 20 
................ 2.5  ระยะทางในแผนที่ 1 เซนติเมตร แทนระยะทางจริง 200 กิโลเมตร เขียน 
                        อัตราส่วนได้ว่า ระยะทางในแผนที่เป็นเซนติเมตรต่อระยะทางจริงเป็น 
                        กิโลเมตร เป็น 1 : 200 
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3.  ให้นักเรียนพิจำรณำภำพที่ก ำหนด แล้วโยงค ำตอบกับอัตรำส่วนที่ก ำหนดให้ 
 (ข้อละ 1 คะแนน) 

 
 
3.1  จ านวนแมว ต่อ จ านวนห่าน     5:3  
3.2  จ านวนสัตว์ทั้งหมด  ต่อ  จ านวนห่าน    4:6  
3.3  จ านวนห่าน  ต่อ  จ านวนสุนัข     5:6  
3.4  จ านวนสุนัข  ต่อ  จ านวนสัตว์ทั้งหมด    5:18  
3.5  จ านวนแมว  ต่อ  จ านวนสุนัข     3:4  
3.6  จ านวนม้า  ต่อ  จ านวนแมว     3:18  
3.7  จ านวนม้า  ต่อ  จ านวนสุนัข     5:4  
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4.  จำกภำพท่ีก ำหนดให้  จงเขียนอัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบในแต่ละข้อต่อไปนี้ 

(ข้อละ 1 คะแนน) 

 
 
4.1  จ านวนผู้ใหญ่เพศชายต่อจ านวนผู้ใหญ่เพศหญิง 
ตอบ  6 : 4  
4.2  จ านวนผู้ใหญ่ต่อจ านวนเด็กเพศชาย 
ตอบ  10 : 3  
4.3  จ านวนเด็กเพศหญิงต่อจ านวนผู้ใหญ่เพศหญิง 
ตอบ  2 : 4  
4.4  จ านวนเด็กเพศชายต่อจ านวนเด็กเพศหญิง 
ตอบ  3: 2  
4.5  จ านวนเด็กต่อจ านวนผู้ใหญ่ 
ตอบ  5:10  
4.6  จ านวนผู้ใหญ่เพศหญิงต่อจ านวนคนทั้งหมด 
ตอบ  4 :15  
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    เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.2 

                                         เรื่อง อัตรำและอัตรำส่วน 
 
 

1.  วิเคราะห์ข้อความที่ก าหนดให้ว่าเป็นข้อความที่เกี่ยวกับอัตราหรืออัตราส่วนแล้ว
เขียนเครื่องหมาย  ในช่อง    (ข้อละ 1 คะแนน) 

                     
 
1.1   ผักบุ้งมัดละ 10 บาท                                            

1.2   จ านวนเด็กต่อจ านวนผู้ใหญ่เท่ากับ  25
12             

1.3   น้ า 3 แก้ว  75  บาท              
1.4   แม่ค้าขายแตงโม  3 กิโลกรัม  84  บาท            
1.5   จ านวนยาสีฟันตอ่จ านวนครมีกันแดดเป็น  3 : 2           
1.6   ผงซักฟอก  3  ชอ้นต่อน้ า 4 ลิตร             

1.7   ความยาวต่อความสูงของโต๊ะเท่ากับ  5
2             

1.8   ไขมัน 1 กรัมใหพ้ลังงาน 9 กิโลแคลอรี่            
1.9   น้ าหนักของอรตอ่น้ าหนักของอ้อยเปน็  65 : 42            
1.10  จ านวนมะม่วงเป็นต้นต่อจ านวนดอกไม้เป็นดอก           
เป็น 20 : 9 

 

 

 

       อัตรำ      อัตรำส่วน 
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2.  ให้นักเรียนเขยีนอตัรำและ อัตรำส่วนแทนข้อควำมต่อไปนี้  (ข้อละ 1 คะแนน) 
2.1   นมเปรี้ยว 4 ขวด ราคา 37 บาท 
         อัตรา  4 ขวด ราคา 37 บาท 
 อัตราส่วน  จ านวนนมเปรี้ยวเป็นขวดต่อราคาเป็นบาทเป็น  4 : 37  
2.2   เนื้อไก่กิโลกรัมละ 80 บาท 
             อัตรา 1 กิโลกรัม ราคา 80 บาท  
  อัตราส่วน  จ านวนเนื้อไก่เป็นกิโลกรัมตอ่ราคาเป็นบาทเป็น  1 : 80   
2.3  ปลาทู 3 ตัว 50 บาท 
             อัตรา  3 ตัว ราคา 50 บาท 
  อัตราส่วน  จ านวนปลาทูเป็นตัวต่อราคาเป็นบาทเป็น  3 : 50  
2.4  ข้าวหอมมะลิ 5 กิโลกรัม ราคา 195 บาท 
             อัตรา  5 กิโลกรัม ราคา 195 บาท 
  อัตราส่วน  ปริมาณขา้วหอมมะลิเป็นกิโลกรัมมต่อราคาเป็นบาทเป็น  5 : 195  
2.5  ในการเล่นเกมอย่างหนึ่งต้องใช้ผู้หญงิ 3 คนต่อผู้ชาย 2 คน 
             อัตรา ผู้หญิง 3 คนต่อผู้ชาย 2 คน 
  อัตราส่วน  จ านวนผู้หญิงต่อจ านวนผู้ชายเป็น  3 : 2  
2.6  น้ ากระเจี๊ยบปั่น  1 แก้ว ราคา 40 บาท 
             อัตรา  1 แก้ว ราคา 40 บาท 
  อัตราส่วน  ปริมาณน้ ากระเจี๊ยบเป็นแก้วต่อราคาเป็นบาทเป็น  1 : 40  
2.7   รถยนต์แล่นไดร้ะยะทาง 880 กิโลเมตร ในเวลา 3 ชั่วโมง 
             อัตรา  880 กิโลเมตร ต่อ 3 ชั่วโมง 
 อัตราส่วน  ระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อเวลาเป็นชั่วโมงเป็น  880 : 3 
2.8   นมสดมีไขมัน 5 กรัมและโปรตีน 2 กรัม 
             อัตรา   นมสด  5 กรัม ต่อ โปรตีน  2 กรัม 
  อัตราส่วน ปรมิาณนมสดต่อปริมาณโปรตนีเป็น  5 : 2  
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2.9  เนติกาปลูกต้นมะม่วง 5 ต้น ปลูกต้นเงาะ 7 ต้น 
             อัตรา  มะม่วง 5 ต้น ต่อ เงาะ 7 ต้น 
  อัตราส่วน จ านวนมะม่วงต่อจ านวนเงาะเป็น  5 : 7 
2.10 ค่าจ้างแรงงานขัน้ต่ าวันละ 300 บาท 
            อัตรา  1 วัน 300 บาท 
 อัตราส่วน จ านวนวันเป็นวันต่อราคาค่าแรงเป็นบาทเป็น  1 : 300  
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3.  ให้เขียนอัตรำสว่นจำกข้อควำมต่อไปนี้  (ข้อละ 1 คะแนน) 
 
3.1   อัตราส่วนของราคากางเกงต่อราคาเสื้อเป็น 480 : 230  
3.2   อัตราส่วนของจ านวนรถมาสด้าต่อจ านวนรถฟอร์ดเป็น 12 :16  
3.3   อัตราส่วนของราคาบัตรชมคอนเสิร์ตชั้นหนึ่งต่อราคาบัตรชมคอนเสิร์ตชั้นสอง
เป็น  3,000 :1,500  
3.4   อัตราส่วนของจ านวนผู้โดยสารรถประจ าทางเป็นคนต่อราคาค่ารถโดยสารเป็น
บาทเป็น 1:10  
3.5   อัตราส่วนของน้ าหนักทองเป็นบาทต่อราคาทองเป็นบาทเป็น 1:18,260  
3.6   อัตราส่วนของจ านวนแผ่นซีดีเป็นแผ่นต่อราคาเป็นบาทเป็น 50 :180  
3.7   อัตราส่วนของเงนิไทยเป็นบาทต่อเงินอังกฤษเป็นปอนด์สเตอร์ริงเป็น 52.64 :1  
3.8   อัตราส่วนของจ านวนลูกเสือเป็นคนต่อจ านวนเต็นท์เป็นหลังเป็น 12 :1  
3.9   อัตราส่วนของจ านวนรถยนต์เป็นคันต่อจ านวนคนเป็นคนเป็น 1: 7  
3.10  อัตราส่วนของระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อเวลาเป็นชั่วโมงเปน็ 45: 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

40 



 

4.   จากรายงานการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครัง้ที่ 17 ที่  
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556 ทีมชาติไทยลงท าศึกนัดที่ 4 ของรายการ
นี้ ในนัดชิงชนะเลิศ โดยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่น โดยก่อนหน้านี ้ไทยแข่ง 3 นดั ชนะ 2 
แพ้ 1 (แพ้คาซัคสถาน 1-3 เซต ,ชนะออสเตรเลีย 3-0 เซต และชนะมองโกเลีย 3-0 เซต) 
 เซตที่ 1 ทีมนักตบสาวไทยฟอร์มดุท าคะแนนจากลูกตบหัวเสาได้เป็นกอบเป็น
ก า ส่วนทางสาวจากแดนปลาดิบยังเล่นผิดพลาดกันบ่อยครั้ง จบเซตที่ 1 ไทยชนะญี่ปุ่น 
ด้วยสกอร์  25-15  
 เซตที่ 2 ทมีนักตบสาวไทยและสาวจากแดนปลาดิบตบท าคะแนนสูสีกันตลอด
ทั้งเซต ก่อนที่จะเป็นสาวไทยฮึดแซงในช่วงท้าย จบเซตที่ 2 ไทยชนะญี่ปุ่น ด้วยสกอร์
25-23    
  เซตที่ 3 นักตบสาวทั้งสองทีมยังสลับกันตบท าคะแนนกันอย่างสูสีจนถึงท้ายเซต
ด้วยคะแนน 23-23 แต่เป็นญี่ปุ่นที่จังหวะสุดท้ายดีกว่า จบเซตที่ 3 ไทยแพ้ญี่ปุ่น 23-25
 เซตที่ 4 นักตบสาวไทยเริ่มต้นได้ดีกว่า ท าคะแนนจากลูกตบกับบล็อคป้องกัน
ท าแต้มหนีห่างญี่ปุ่น แต่ญี่ปุ่นเองก็ยังท าแต้มไล่จี้มาติดๆจนเสมอกันที่ 24-24 ก่อนจะ
เป็น จบเซตที่ 4 ไทยชนะญี่ปุ่น 30-28      
  นักเรียนตอบค ำถำมในข้อต่อไปนี้ (ข้อละ 1 คะแนน) 
 4.1  การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที ่17 รอบชิง
ชนะเลิศ ทีมใดเป็นทีมชนะ 
 ตอบ  ทีมไทย 
 4.2  จากค าตอบข้อ 3.1 อัตราส่วนของจ านวนเซตที่ชนะต่อจ านวนเซตที่แพ้เป็น
เท่าไร 
 ตอบ  3 : 1 
 4.3  เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ
ของประเทศไทยกับผลคะแนนการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศของประเทศญี่ปุ่น ทั้ง 4 เซต 
 ตอบ เซตที่ 1  25:15  ,   เซตที่ 2  25: 23   ,  เซตที่ 3  23: 25   ,  เซตที่ 4  30 : 28  
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    เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.3 

                                                     เรื่อง มำตรำส่วน 

 
1.  จงตอบค ำถำมเกี่ยวกับมำตรำส่วนในแตล่ะข้อต่อไปนี้ (ข้อละ 1 คะแนน) 
ก าหนดแผนผังการเดินทางไปโรงเรียนของประภากรโดยใชม้าตราส่วน 1 : 1,000 ดังนี้ 
1.1   ระยะทางจริงจากบ้านประภากรไปถึงโรงเรียน  เท่ากับ  102   เมตร 
1.2   ระยะทางจริงจากตลาดไปถึงโรงเรียน   เท่ากับ    50   เมตร 
1.3   ระยะทางจริงจากวัดไปถึงโรงเรียน   เท่ากับ  130   เมตร 
1.4   ระยะทางจริงจากโรงเรียนไปถึงโรงงาน   เท่ากับ    85   เมตร 
1.5   ระยะทางจริงจากบ้านประภากรไปถึงวัด   เท่ากับ  232   เมตร 
1.6   ระยะทางจริงจากบ้านประภากรไปถึงตลาด  เท่ากับ    52   เมตร 
1.7   ระยะทางจริงจากวัดไปถึงตลาด    เท่ากับ  180   เมตร 
1.8   ระยะทางจริงจากโรงงานไปถึงตลาด   เท่ากับ  135   เมตร 
1.9   ระยะทางจริงจากโรงงานไปถึงวัด   เท่ากับ    45   เมตร 
1.10 ระยะทางจริงจากบ้านประภากรไปถึงโรงงาน  เท่ากับ  187   เมตร  
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2.  จงวาดแผนผังของสระน้ าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง  25  เมตร  ยาว  50 เมตร  โดย
ใช้มาตราส่วน  1 : 250  (ข้อละ 1 คะแนน) 
วิธีท ำ 

จากมาตราส่วน 1 : 250  หมายถึง 
ความกว้างในแผนผัง 1 เซนติเมตรแทนความกว้างจริง 2.50 เมตร 
สระน้ าสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างจริง 25 เมตร ต้องย่อให้มีความกว้างในแผนผัง  

 25
2.5  =  10   เซนติเมตร 

สระน้ าสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวจริง 50 เมตร ต้องย่อให้มีความยาวในแผนผัง  

 50
2.5  =  20   เซนติเมตร 

 
 
 
         10  เซนติเมตร 
 
           

      
 
    20 เซนติเมตร 
ตอบ  แผนผังที่ได้จะมีความกว้าง  10 เซนติเมตร ความยาว 20  เซนติเมตร 
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3.  จงหาขนาดจรงิของแผนผังของลานจอดรถรูปสี่เหล่ียมผืนผ้าที่มีความกว้าง  5  เมตร  
ยาว  8  เมตร  โดยใชม้าตราส่วน  1 เซนติเมตร  :  25 เมตร  (ข้อละ 1 คะแนน) 
วิธีคิด 
จากแผนผังของลานจอดรถรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง  5  เมตร  ยาว  8  เมตร 
จากมาตราส่วนที่ก าหนด 1 เซนติเมตร : 25  เมตร  ค านวณขนาดจริงได้ดังนี้ 
 ขนาดความกว้างจริง 5   25   =   125  เมตร 
 ขนาดความยาวจริง 8   25   =   200  เมตร 
ตอบ  ลานจอดรถขนาดจริงมีความกว้าง 125 เมตร และมีความยาว 200 เมตร 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 
เรื่อง อัตรำส่วน 

 
 

 

1.    ง 
2.    ง 
3.    ก 
4.    ก 
5.    ง 
6.    ค 
7.    ก 
8.    ง 
9.    ค 
10.  ง 
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1.  คะแนนจำกกำรท ำแบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์  ชุดที่ 1  
 

แบบฝึก
ทักษะ 

ข้อที ่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ ผลกำร
ประเมิน 

1.1 1 5    

2 5  

3 7  

4 6  

รวม 23    

1.2 1 10    

2 10  

3 10  

4 3  

รวม 33    

1.3 1 10    

2 2  

รวม 12    

ใบบันทึกคะแนนจำกกำรท ำแบบทดสอบและแบบฝึกหัดทักษะคณิตศำสตร์ 
ชุดที่ 1 เรื่อง  อตัรำส่วน 
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2.  คะแนนจำกกำรท ำแบบทดสอบย่อย  ชุดท่ี 1  
 

กำรทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 

ผ่ำนเกณฑ ์ ปรับปรุง หมำยเหตุ 

ก่อนเรียน 10      

หลังเรียน 10      

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้บันทึก 

             (              )  
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