
เส้นขนาน 
ทบทวนความรู้ก่อนเรียน 
 มุมที่เกิดจากเส้นตรง 2 เส้นตัดกัน 

จากรูป 𝐴𝐵 เรียกว่า เส้นตัด 𝐴𝐵 
เรียก   ......................................   ว่าเป็นมุมภายใน 
         ......................................   ว่าเป็นมุมภายนอก 
เรียก   ......................................   ว่าเป็นมุมภายในที่อยู่ข้าง      
                                         เดียวกันของเส้นตัด 
         ......................................   ว่าเป็นมุมภายในที่อยู่ข้าง 
                                         เดียวกันของเส้นตัด 

ถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกัน แล้วมุมตรงข้ามที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากัน 
 
มุมตรงมีขนาด 180 องศา 



เส้นขนาน 
บทนิยาม  เส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกัน ขนานกัน ก็ 
  ต่อเม่ือ เส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นไม่ตัดกัน 

 เมื่อ 𝐴𝐵 และ 𝐶𝐷 ขนานกัน อาจกล่าวได้ว่า 𝐴𝐵 ขนานกับ 𝐶𝐷 หรือ 

𝐶𝐷 ขนานกับ𝐴𝐵 และเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 𝐴𝐵 // 𝐶𝐷  

 



เส้นขนาน 
 เราสามารถกล่าวว่าส่วนของเส้นตรงหรือรังสีที่ขนานกัน เมื่อส่วนของ
เส้นตรงหรือรังสีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่ขนานกัน เช่น 



เส้นขนาน 
ระยะห่างระหว่างเส้นขนาน 

 ถ้า 𝐴𝐵 ขนานกับ 𝐶𝐷 จะได้ว่า EF = XY  นั่นคือ ระยะห่างระหว่าง   𝐴𝐵 

และ 𝐶𝐷 ที่วัดจากจุดที่แตกต่างกันบน 𝐴𝐵 จะเท่ากันเสมอ 

 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกัน แล้วระยะห่างระหว่างเส้นตรงคู่นั้นจะเท่ากันเสมอ 
ในทางกลับกัน  
 ถ้าเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างระหว่างเส้นตรงเท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกัน 



เส้นขนาน 
มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตดั 

 จากรูป 𝐴𝐵 เรียกว่า เส้นตัด AB  
เรียก ...... และ ...... ว่า มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด AB และ 
เรียก ...... และ ...... ว่า มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด AB ด้วย 

ในการเขียนรูปเส้นตัด AB อาจใช้ 𝐴𝐵 หรือ   𝐴𝐵  แทน  𝐴𝐵  ก็ได ้

พิจารณารูปต่อไปนี้  



เส้นขนานและมุมภายใน 
กิจกรรม ส ารวจผลรวมของขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดยีวกนัของเสน้ตัด 

 1. ในแต่ะข้อก าหนดให้ 𝐴𝐵 และ 𝐶𝐷 ไม่ขนานกัน ให้นักเรียนเขียนเส้นตัด XY ตัด 
𝐴𝐵 และ 𝐶𝐷 โดยให้จุด M และ จุด N เป็นจุดตัดบน  𝐴𝐵 และ 𝐶𝐷 ตามล าดับ จากนั้นให้
ระบุว่า มุมคู่ใดบ้างที่เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด XY พร้อมทั้งวัดขนาดของ
มุมเหล่านั้น แล้งเติมลงในตารางให้สมบูรณ์ 

ชือ่มุม ขนาด
ของมุม 

ผลรวมของขนาด
ของมุมภายในทีอ่ยู่
บนข้างเดยีวกันของ
เส้นตัด XY 

คูท่ี่ 1 

คูท่ี่ 2 

1) 



เส้นขนานและมุมภายใน 
กิจกรรม ส ารวจผลรวมของขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดยีวกนัของเสน้ตัด 

ชือ่มุม ขนาด
ของมุม 

ผลรวมของขนาด
ของมุมภายในทีอ่ยู่
บนข้างเดยีวกันของ
เส้นตัด XY 

คูท่ี่ 1 

คูท่ี่ 2 

2) 



เส้นขนานและมุมภายใน 
กิจกรรม ส ารวจผลรวมของขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดยีวกนัของเสน้ตัด 

 2. ในแต่ะข้อก าหนดให้ 𝐴𝐵 และ 𝐶𝐷 ขนานกัน ให้นักเรียนเขียนเส้นตัด XY ตัด 𝐴𝐵 

และ 𝐶𝐷 โดยให้จุด M และ จุด N เป็นจุดตัดบน  𝐴𝐵 และ 𝐶𝐷 ตามล าดับ จากนั้นให้ระบุ
ว่า มุมคู่ใดบ้างที่เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด XY พร้อมทั้งวัดขนาดของมุม
เหล่านั้น แล้งเติมลงในตารางให้สมบูรณ์ 

ชือ่มุม ขนาด
ของมุม 

ผลรวมของขนาด
ของมุมภายในทีอ่ยู่
บนข้างเดยีวกันของ
เส้นตัด XY 

คูท่ี่ 1 

คูท่ี่ 2 

1) 



เส้นขนานและมุมภายใน 
กิจกรรม ส ารวจผลรวมของขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดยีวกนัของเสน้ตัด 

ชือ่มุม ขนาด
ของมุม 

ผลรวมของขนาด
ของมุมภายในทีอ่ยู่
บนข้างเดยีวกันของ
เส้นตัด XY 

คูท่ี่ 1 

คูท่ี่ 2 

2) 



เส้นขนานและมุมภายใน 

กิจกรรม ส ารวจผลรวมของขนาดของมุมภายในที่อยู่บนขา้งเดยีวกนัของเส้นตดั 

 3. จากการท ากิจกรรมในข้อ 1 และข้อ 2 เมื่อก าหนดเส้นตรงคู่หนึ่งมาให้ 
นักเรียนได้ข้อความคาดการณ์อย่างไร เกี่ยวกับผลรวมของขนาดของมุมภายใน
ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด กับการขนานกันของเส้นตรงคู่นั้น 



เส้นขนานและมุมภายใน 

ข้อความคาดการณ์ที่ได้ในข้อ 3 สอดคล้องกับสมบัติของเส้นขนาน ดังนี้ 

 1. ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วขนาดของมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบน
ข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากับ 180 องศา 
 2. ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ท าให้ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน
ของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา แล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกัน 

สมบัติข้อ 1 และ ข้อ 2 นี้ เมื่อน ามาเขียนใหม่โดยใช้ “ก็ต่อเมื่อ” จะได้ดังนี้ 

 เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน ก็
ต่อเม่ือ ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกัน
เท่ากับ 180 องศา 



เส้นขนานและมุมภายใน 

ตัวอย่างที่ 1    𝐴𝐵 และ 𝐶𝐷 ในแต่ละข้อขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด  

1) 



เส้นขนานและมุมภายใน 

ตัวอย่างที่ 1    𝐴𝐵 และ 𝐶𝐷 ในแต่ละข้อขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด  

2) 



เส้นขนานและมุมภายใน 

ตัวอย่างที่ 2    𝐴𝐵 // 𝐶𝐷  จงหาค่า X 



เส้นขนานและมุมภายใน 

ตัวอย่างที่ 3  จากรูปก าหนดให้   𝑃𝑄 // 𝑅𝑆  และ มี 𝑃𝑅 เป็นเส้นตัด จงพิสูจน์ว่า 1   = 3  



เส้นขนานและมุมภายใน 

ตัวอย่างที่ 4 จากรูปก าหนดให้  𝐴𝐵 // 𝐶𝐷  และ 𝐶𝐷 // 𝐸𝐹  ดังรูป  จงพิสูจน์ว่า 𝐴𝐵 // 𝐸𝐹  



แบบฝึกหัด 3.1 

1. เส้นตรงแต่ละคู่ต่อไปนี้ ขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด  

1) 



แบบฝึกหัด 3.1 

1. เส้นตรงแต่ละคู่ต่อไปนี้ ขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด  

2) 



แบบฝึกหัด 3.1 

1. เส้นตรงแต่ละคู่ต่อไปนี้ ขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด  

3) 



แบบฝึกหัด 3.1 

1. เส้นตรงแต่ละคู่ต่อไปนี้ ขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด  

4) 



แบบฝึกหัด 3.1 

2. จงหาค่าของ X ในแต่ละข้อต่อไปนี้ เมื่อก าหนดให้ 𝑃𝑄 // 𝑅𝑆  

1) 



แบบฝึกหัด 3.1 

2. จงหาค่าของ X ในแต่ละข้อต่อไปนี้ เมื่อก าหนดให้ 𝑃𝑄 // 𝑅𝑆  

2) 



แบบฝึกหัด 3.1 

2. จงหาค่าของ X ในแต่ละข้อต่อไปนี้ เมื่อก าหนดให้ 𝑃𝑄 // 𝑅𝑆  

3) 



แบบฝึกหัด 3.1 

2. จงหาค่าของ X ในแต่ละข้อต่อไปนี้ เมื่อก าหนดให้ 𝑃𝑄 // 𝑅𝑆  

4) 



แบบฝึกหัด 3.1 

2. จงหาค่าของ X ในแต่ละข้อต่อไปนี้ เมื่อก าหนดให้ 𝑃𝑄 // 𝑅𝑆  

5) 



แบบฝึกหัด 3.1 

2. จงหาค่าของ X ในแต่ละข้อต่อไปนี้ เมื่อก าหนดให้ 𝑃𝑄 // 𝑅𝑆  

6) 



แบบฝึกหัด 3.1 
3. จากรูป ก าหนดให้ 𝐴𝐵 // 𝐶𝐷 จงหาค่าของ 2x – y  



แบบฝึกหัด 3.1 
4. จากรูป ก าหนดให้ สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีด้าน AB ขนานกับด้าน CD ดังรูป จง
หาขนาดของ 𝐴𝐷 𝐶 และ  𝐷𝐶 𝐵 



แบบฝึกหัด 3.1 
5. จากรูป ก าหนดให้  จงพิสูจน์ว่า 𝐵𝑀 𝑁 =  𝐴𝐾 𝑃 


