
ใบความรู้ที� 1 ทบทวนความรู้ 
 

 เป็นที�ทราบมาแลว้วา่สมการ เช่น 03yx2 =−+ , y24x =− และ 1x3y −= เป็น
สมการเชิงเส้นมีรูปทั�วไปคือ 0CByAx =++ เมื�อ A, B และ C เป็นค่าคงตวั โดยที� A และ B  
ไม่เป็นศูนยพ์ร้อมกนั 
 โดยทั�วไปเราเรียกคู่อนัดบั y)(x, ที�สอดคลอ้งกบัสมการ  0CByAx =++ เมื�อ A, B 
และ C เป็นค่าคงตวั โดยที� A และ B ไม่เป็นศูนยพ์ร้อมกนั เช่น คู่อนัดบั (0, 3), (1, 1), (2, -1)  
เป็นคาํตอบของสมการเชิงเส้น 03yx2 =−+  และยงัมีคู่อนัดบัที�สอดคลอ้งกบัสมการนี9 มี
มากมาย 
 กราฟของสมการ 03yx2 =−+  
 

 

 จากกราฟคู่อนัดบั y)(x, ที�สอดคลอ้งกบัสมการ 03yx2 =−+  เช่น คู่อนัดบั (0, 3), 
 (1, 1), (2, -1) ซึ� งเป็นคาํตอบของสมการ 03yx2 =−+  แลว้ยงัมีคู่อนัดบัอื�น ๆ ที�สอดคลอ้งกบั
สมการนี9 มีมากมาย 

ใบความรู้ที� 1.1 ทบทวนสมการเชิงเส้น 
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 สมการเชิงเส้นมีรูปทั�วไปคือ  0CByAx =++ เมื�อ A, B และ C เป็นค่าคงตวั  
โดยที� A และ B ไม่เป็นศูนยพ์ร้อมกนั เช่น  03-y2x =+ , 1-3xy =  
 การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นมีหลกัการเขียนง่าย ๆ คือ หาคู่อนัดบั y)(x, ที�
สอดคลอ้งกบัสมการนั9น ๆ แลว้ลากเส้นตรงใหผ้า่นคู่อนัดบัดงักล่าว 

 จงเขียนกราฟของ 02yx =++  

 วธีิทาํ คู่อนัดบั y)(x, ที�สอดคลอ้งกบัสมการ 02yx =++  เช่น   
 

x -2 -1 0 1 2 
y 0 -1 -2 -3 -4 

เขียนกราฟของ 02yx =++
 
ไดด้งันี9  
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 การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นมีหลกัการเขียนง่าย ๆ คือ หาจุดตดับนแกน X  
(ให้ 0y = ) และจุดตดับนแกน Y (ให้ 0x = ) แลว้ลากเส้นตรงผา่นจุดทั9งสองจุด 

 เขียนกราฟของ 02yx =+−  
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 จงเขียนกราฟของ xy =  

 วธีิทาํ 
 

xy =   
   จุดตดับนแกน X คือ )0,0(  
   จุดตดับนแกน Y คือ )0,0(  
 

 

 

 

 ทบทวนสักนิด 
 สมการเชิงเส้นสองตัวแปรมีรูปมาตรฐาน คือ baxy +=  เม่ือ a และ b เป็นค่าคงตัว 
และ a คือ ความชันของเส้นตรง และ (0, b) คือ จุดตัดบนแกน Y 
 1) a > 0 กราฟของเส้นตรงทํามุมแหลมกับแกน X ในทิศทวนเข็มนาฬิกา 
 2) a < 0 กราฟของเส้นตรงทํามุมป้านกับแกน X ในทิศทวนเข็มนาฬิกา 
 3) a = 0 กราฟของเส้นตรงจะขนานกับแกน X 
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 จงเขียนกราฟของ 2xy += และ 2x2y +−= บนแกนกราฟเดียวกนั 

 วธีิทาํ 
               

2xy +=               2x2y +−=   
  จุดตดับนแกน X คือ )0,2(−   จุดตดับนแกน X คือ )0,1(  
  จุดตดับนแกน Y คือ )2,0(   จุดตดับนแกน Y คือ )2,0(  
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 จงเขียนกราฟของ 2xy −= และ 3xy += บนแกนกราฟเดียวกนั 

 วธีิทาํ 
              

2xy −=               3xy +=   
  จุดตดับนแกน X คือ )0,2(   จุดตดับนแกน X คือ )0,3(−  
  จุดตดับนแกน Y คือ )2,0( −   จุดตดับนแกน Y คือ )3,0(  
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 จงเขียนกราฟของ 4xy −= และ 8x2y2 −= บนแกนกราฟเดียวกนั 

 วธีิทาํ 
              

4xy −=               8x2y2 −=   
  จุดตดับนแกน X คือ )0,4(   จุดตดับนแกน X คือ )0,4(  
  จุดตดับนแกน Y คือ )4,0( −   จุดตดับนแกน Y คือ )4,0( −  
 

 
 
 
 
 ทบทวนสักนิด 
กําหนดให้ 111 bxay +=  เม่ือ 1a คือ ความชันของเส้นตรงและ 1b คือ จุดตัดบนแกน Y และ 
 222 bxay +=  เม่ือ 2a คือ ความชันของเส้นตรงและ 2b คือ จุดตัดบนแกน Y 
 1) ถ้า 21 aa ≠ แล้ว กราฟของเส้นตรงท้ังสองจะตัดกัน 
 2) ถ้า 21 aa =  และ 21 bb ≠  แล้ว กราฟของเส้นตรงท้ังสองจะขนานกัน 
 3) ถ้า 21 aa = และ 21 bb = แล้ว กราฟของเส้นตรงท้ังสองจะทับกัน  
 4) ถ้า 1aa 21 −=⋅  แล้ว กราฟของเส้นตรงท้ังสองจะตัดกันเป็นมุมฉาก 
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แบบฝึกที� 1 ทบทวนความรู้ 

 
1. จงเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวที�กาํหนดให ้(ตวัอยา่งที� 2-4) 

6xy)1 −=  

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

 

 2xy)2 +−=  

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

 

01yx)3 =++  

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

 

06yx4)4 =+−  

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 
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2. จงเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวที�กาํหนดใหบ้นแกนกราฟเดียวกนั (ตวัอยา่งที� 5-7) 
 2xy,6x3y)1 +−=−=  

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

 

 4x2y,1x2y)2 −=+=  

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

 

2xy,3xy)3 +−=−=  

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

 

6x2y3,12x4y6)4 −=+−=+  

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 
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05yx2,3yx2)5 =++=+  

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

 

 1y3x2,4y2x)6 =−=+  

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

 

03x,0yx)7 =−=+  

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

 

5xy,4y2x)8 +==+  

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

......................................  ................................. 

 

 


