
Physics By Kru Jittakorn  1  บทน า 

เลขนัยส าคัญ 
เลขนยัส าคญั ( Significant figure) คือ เลขท่ีมีความหมายหรือความส าคญัได้จากการวดัปริมาณ

ตา่งๆ เช่นการวดัความยาวดินสอวดัได้เป็น 10.0  และ 15.00 เซนติเมตร ซึง่ถือวา่มีเลขนยัส าคญัเทา่กบั 3 
ตวัและ 4 ตวั ตามล าดบั เป็นต้น 

หลักในการหาเลขนัยส าคัญ 
1. เลขทกุตวัที่ไม่ใช่  0  เป็นเลขนยัส าคญั 
2. กรณีเป็นเลข 0 ให้นบัดงันี ้

2.1 เลข 0 ท่ีอยูร่ะหวา่งตวัเลขนยัส าคญัอ่ืนๆถือวา่เป็นเลขนยัส าคญั เช่น   
506 มีเลขนยัส าคญั 3 
1.0345 มีเลขนยัส าคญั 5 ตวั 

2.2 เลข 0 ท่ีอยูด้่านซ้ายสดุไม่เป็นเลขนยัส าคญั เช่น  
02134 มีเลขนยัส าคญั 4 ตวั 
0.0056 มีเลขนยัส าคญั 2 ตวั  

2.3 เลข 0 ท่ีอยูด้่านขวามือ แตอ่ยูห่ลงัจุดทศนิยมเป็นเลขนยัส าคญั เช่น  
452.0  มีเลขนยัส าคญั 4 ตวั 
1.000  มีเลขนยัส าคญั 4 ตวั 
0.0005000 มีเลขนยัส าคญั 4 ตวั 

2.4 เลข 0 ท่ีอยูท่างขวามือของเลขจ านวนเต็มแตไ่ม่เป็นเลขทศนิยมจะบอกเลขทศนิยมได้ไม่
ชดัเจน  เช่น เลข 5000   

ถ้ามีเลขนยัส าคญั 4 ตวั ควรเขียนเป็น 310000.5    
ถ้ามีเลขนยัส าคญั 3 ตวั ควรเขียนเป็น 31000.5    
ถ้ามีเลขนยัส าคญั 2 ตวั ควรเขียนเป็น 3100.5    

 3. คา่คงตวัไม่เป็นเลขนยัส าคญัเช่น π หรือเลข 2π R เลข 2 ไม่นบัเป็นเลขนยัส าคญั 
   การบวกลบคูณและหารเลขนัยส าคัญ  
 -  การบวกลบเลขนัยส าคัญ  ผลลพัธ์ท่ีได้จะมีตวัเลขหลงัจุดทศนิยมเทา่กบัจ านวนตวัเลขหลงัจุด
ทศนิยมท่ีน้อยท่ีสดุของตวัเลขท่ีน ามาบวกลบกนั เช่น  65.642.5234.1   (ทศนิยมเป็นหลัก น้อยสุดคือ
ค าตอบ) 
 -   การคูณหารเลขนัยส าคัญ  ผลลพัธ์ท่ีได้จะมีตวัเลขนยัส าคญัเทา่กบัจ านวนตวัเลขนยัส าคญัท่ี
น้อยท่ีสดุของกลุม่ตวัเลขท่ีมาคณูหรือหารกนั เช่น   8.72.345.2   ,   4.7145.8

2
     เป็นต้น (นัยส าคัญ

เป็นหลัก น้อยสุดเป็นค าตอบ) 
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แบบฝึกหัดเร่ืองเลขนัยส าคัญ 

1. จงบอกจ านวนนยัส าคญัตอ่ไปนี ้
1.1)  200.05 เมตร  มีเลขนยัส าคญั………………..ตวั 
1.2)  0.21 กิโลกรัม   มีเลขนยัส าคญั………………..ตวั 
1.3)  51050.2   ลกูบาศก์เมตร    มีเลขนยัส าคญั………………..ตวั 
1.4)  0.0825 กิโลกรัม              มีเลขนยัส าคญั………………..ตวั 
1.5)  65.0 x10-2 เมตร            มีเลขนยัส าคญั………………..ตวั 
1.6)  20.5 เซนติเมตร              มีเลขนยัส าคญั………………..ตวั 
1.7)  8.00 วินาที                      มีเลขนยัส าคญั………………..ตวั 
1.8)  200 ลกูบาศก์เซนติเมตร    มีเลขนยัส าคญั………………..ตวั 

 1.9)  0.00016 มิลลเิมตร   มีเลขนยัส าคญั………………..ตวั 
1.10)  13.002 เซนติเมตร มีเลขนยัส าคญั………………..ตวั 

2. จงหาผลลพัธ์ตอ่ไปนี ้โดยใช้หลกัเลขนยัส าคญั 
2.1)  3.52+6.832-1.2 =……………………………. 
2.2)  3.52 x 0.5  =……………………………. 
2.3) 

4

8

1050.0

10320.5


   =……………………………. 

2.4)  12.684 + 32.5 =……………………………. 
2.5)  

6

9

100.12

1080.4



   =……………………………. 

2.6)  12.8 x 5.2   =……………………………. 
2.7)  80.00 / 2.0 =……………………………. 
2.8)  4.36 + 2.1 - 0.002 =……………………………. 
2.9)  3.25 + 2.1 – 1.13 =……………………………. 
2.10) ( 4.5 x 1.12 ) – 1.34 =……………………………. 

3. จงเรียงล าดบัเลขนยัส าคญัตอ่ไปนีจ้ากมากไปน้อย  0.05 ,  0.70  ,  0.145  ,  0.1025 
………………………………………………………………………………………………………………. 
4. นกัเรียนคนหนึ่งวดัเส้นผา่นศูนย์กลางของวงกลมวงหนึง่ได้ 5.27 เซนติเมตร เขาควรจะบนัทกึรัศมีวงกลม
วงนีเ้ป็นก่ีเซนติเมตร (PAT2 1/2552) 

1.  3              2.  2.6              3.  2.64                4.  2.635 
5. ผลลพัธ์ของ 16.74+5.1 มีจ านวนเลขนยัส าคญัเทา่กบัตวัเลขในข้อใด (PAT2 2/2552) 

1.  -3.14             2.  0.003              3.  99.99               4.  270.00 
 
 


