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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
ความส าคัญสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยเรื่อง ราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต 
รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม วิชาสังคมศึกษาจึงช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร 
และเข้าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตามกาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจใน
ตนเองและเข้าใจผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่าง มีคุณธรรม มีความอดทน อดกลั้น สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก อันเป็นเปูาหมาย
ที่แท้จริงของการเรียนวิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมส าคัญอย่างไร 

ความส าเร็จของการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การที่ผู้เรียนเข้าใจ และน ามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ประจ าวันได้ ให้เป็นชีวิตที่ดีงามและช่วยสร้างสรรค์สังคม ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนสังคมจึง
เชื่อมโยงให้เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง อยู่อย่างมีความสุข โดยเรียนผ่านสถานการณ์จริงที่เกิ ดขึ้นในห้องหรือใน
โรงเรียน หรือวิเคราะห์จากตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นจริงในสังคม เพ่ือให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
รู้จักตัวเอง สามารถจัดการชีวิตของตัวเอง และมีวิถีชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
สาระส าคัญ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์
กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มี
ความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยได้ก าหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
และส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม 
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การเป็น
พลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยม ด้านประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ 
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจาก เหตุการณ์
ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   
 



๒ 

 

 
 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร 

และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ

ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่ าง
สันติสุข 

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ 

สาระท่ี 2     หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       
มาตรฐาน  ส 2.2       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
สาระท่ี 3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มี

อยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส.3.2    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 
สาระท่ี 4     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ การ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

 
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1     เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันใน

ระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป 
และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน 



๔ 

 

คุณภาพผู้เรียน 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 ได้เรียนรู้เรื่องเก่ียวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ที่อยู่อาศัย และ
เชื่องโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 
การอยู่ร่วมกันและการท างานกับผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน และได้ฝึกหัดในการตัดสินใจ 

 ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ ผู้เรียนได้
เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต มีความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายของ
ครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมข้ันต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ได้รับการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพ่ือเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 

 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ 
สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็นประเทศไทย 

 ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักค า
สอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

 ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด 
ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นตนเอง
มายิ่งข้ึน 

 ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้รับ
การพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง  เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพ่ือขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเข้าใจ  ในภูมิภาค ซีกโลกตะวันออก
และตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดปี ชั้น ตลอดปี ชั้น 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

สังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม ๘๐ ๒ ๒ ๒ ๘๐ ๒ ๒ ๒ 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ ๑ ๑ ๔๐ ๑ ๑ ๑ 

รวม ๑๒๐ ๓ ๓ ๓ ๑๒๐ ๓ ๓ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

รหัสวิชา ส ๑๑๑๐๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                     เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบเบื้องต้นของศาสนา 
ประโยชน์ ประวัติ ศาสดาของศาสนา สรุปใจความส าคัญของคัมภีร์ ความคิดหลักของศาสนา สรุปหลักจริยธรรม การ
บ าเพ็ญประโยชน์ วิธีปฏิบัติ การใช้ภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันส าคัญ ฝึกปฏิบัติการบริหารจิต การเจริญ
ปัญญาเบื้องต้น เปรียบเทียบ การท าความดี ปฏิบัติตนตามค าแนะน า รวบรวมขั้นตอน ของศาสนพิธี คุณลักษณะของ
การเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ความกล้าหาญ ความเสียสละ การเคารพสิทธิ
และหน้าที่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว กฎ กติกา ความหมาย ความส าคัญ
ของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรายรับ-รายจ่าย ต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้รับทรัพยากรในท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง อาชีพของครอบครัวและชุมชน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  ในชีวิตประจ าวัน ลักษณะทาง
กายภาพของบ้าน โรงเรียน และชุมชน องค์ประกอบของ  แผนผัง การเขียนแผนที่ เบื้องต้นอย่างง่าย 
ทรัพยากรธรรมชาติ การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ผลเสียการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคม การ
สร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางสังคม โดยใช้กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔      
ส ๑.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ส ๒.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒        
ส ๒.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ส ๓.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓     
ส ๓.๒  ป.๑/๑  
ส ๕.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓  
ส ๕.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ 

รวมทั้งหมด ๒๓ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส ๑๒๑๐๑                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                                 เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สังเกต ศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบเบื้องต้นของศาสนา 
ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีร์ และการใช้ภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ศาสนพิธี และพิธีกรรมในวันส าคัญของ
ศาสนา การบริหารจิต การเจริญปัญญาเบื้องต้น การท าความดีของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน การปฏิบัติตน
ตามค าแนะน าเกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม การเป็นพลเมืองดี  ในสังคมประชาธิปไตย การยอมรับ การ
เคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สิทธิของบุคคลที่พึงได้รับการคุ้มครอง การขัดเกลา
ของสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
บทบาทหน้าที่ของตนเอง การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ข้อตกลง กฎ กติกา ระเบียบในโรงเรียน  ความหมาย และ
ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรายรับ–รายจ่ายของครอบครัว ตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม เศรษฐกิจ
พอเพียง อาชีพของชุมชน การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ประโยชน์ของธนาคาร ภาษีที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวันลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบของแผนผังแผนที่ ต าแหน่ง ระยะทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติรู้คุณ
ค่าของธรรมชาติ การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากรกับสิ่งแวดล้อม การฝึกสังเกตสิ่งต่างๆ
รอบตัว โดยใช้กระบวนการสังคม กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิ ตสาธารณะ สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗       
ส ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔          
ส ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔         
ส ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๕.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔       
ส ๕.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 

รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส ๑๓๑๐๑                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                     เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปใจความส าคัญความหมาย 
ความส าคัญ องค์ประกอบของศาสนา ประโยชน์ ประวัติศาสดาของศาสนา ภาษา ที่ใช้ในคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 
หลักจริยธรรมในการพัฒนาตน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ ศาสนพิธี พิธีกรรมใน
วันส าคัญของศาสนา การบริหารจิต การเจริญปัญญา สติ สัมปชัญญะ ความร าลึกได้ ความรู้ตัว ชื่นชมการท าความดี
ของบุคคลในครอบครัว และโรงเรียน ศีลธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม การเป็นพลเมืองดีในสังคม ประชาธิปไตย 
การเคารพสิทธิและหน้าที่ของ ตนเอง บทบาทสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ สถานภาพ สิทธิของบุคคลที่พึงได้รับการ
คุ้มครอง การขัดเกลาของสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น กา ร
สร้างความดี การแก้ปัญหาความขัดแย้ง กฎ กติกา ระเบียบในชุมชน  ความส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รายรับ–
รายจ่าย ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับการตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  อาชีพในชุมชนการ
แลกเปลี่ยน สินค้าและบริการความส าคัญของธนาคาร ภาษี ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน องค์ประกอบทางกายภาพ 
ลักษณะ ความเก่ียวข้องแผนผัง แผนที่ ต าแหน่ง ระยะทิศทาง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ การพ่ึงพา
อาศัยกัน สิ่งแวดล้อมทางสังคม การอนุรักษ์ การใช้พลังงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว 
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗      
ส ๑.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
ส ๒.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔                
ส ๒.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
ส ๓.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                 
ส ๓.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ 
ส ๕.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                                  
ส ๕.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖    

รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส ๑๔๑๐๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                            เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 สังเกต ศึกษาค้นคว้า อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล สืบค้น ข้อมูลสรุปใจความส าคัญ
เกี่ยวกับความส าคัญทางศาสนา และศาสดาของศาสนาพุทธ คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของศาสนา การ
บริหารจิตและเจริญปัญญา ชื่นชมการท าความดีของบุคลากรในสังคม แปลความหมายในคัมภีร์ ศาสนาที่ตนนับถือ 
เสนอแนวทางการกระท าของตนเองและผู้อ่ืนในฐานะพลเมืองดีของสังคม สิทธิเด็ก เพ่ือปูองกันตัวเองและสังคม 
เปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมในท้องถิ่นการยอมรับคุณค่าของกันและกัน การรวมกลุ่มทั้งภาครัฐและ
เอกชน ชื่นชมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การรวมกลุ่มภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น อ านาจอธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์ ผู้ผลิต ผู้บริโภค วิธีการของเศรษฐกิจ 
การหารายได้ การออม การลงทุน ผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ การตลาด การธนาคาร สถาบันการเงินอ่ืน ๆ ภาษีที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน การพ่ึงพา การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใช้แผนที่และภาพถ่ายระบุ
ลักษณะส าคัญทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและสิ่งต่างๆในจังหวัดของตนเอง ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่ใน
จังหวัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗, ป.๔/๘        
ส ๑.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ส ๒.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ 
ส ๒.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ส ๓.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓    
ส ๓.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒  
ส ๕.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     
ส ๕.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓  

รวมทั้งหมด ๓๐ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส ๑๕๑๐๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                            เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปรายสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น  รวบรวมข้อมูล สืบค้น
ข้อมูล สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราวพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความส าคัญของศาสนา  ศาสดา และคัมภีร์
ทางศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือเข้าใจในการพัฒนาตนและสังคม ความหมาย การบริหาร
จิต และเจริญปัญญา ชื่นชมการท าความดีของตนเองและบุคคลในสังคม และแนวปฏิบัติในการชื่นชม การท าความดี
ของบุคคลส าคัญกลุ่มเพ่ือนประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญาของศาสนาที่ตนนับถือกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการท างานร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  การปฏิบัติตน ตามสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพในฐานะ
พลเมืองดีของประเทศ การด าเนินชีวิต ความแตกต่างของวัฒนธรรมในกลุ่มคนในภูมิภาคการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงสร้างการปกครองประเทศซึ่งมีทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับการปกครองประเทศ ความส าคัญในกฎหมายในชีวิตประจ าวั น 
หน้าที่ของผู้ผลิต และผู้บริโภค ความหมายของระบบสินเชื่อ ผลดีผลเสียต่อภาวะ การเงินการเลือกของผู้บริโภค 
ผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีอยู่ ระบบสหกรณ์การบริหารทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินในท้องถิ่นการบริการ
ต่างๆ ของธนาคารและสถาบันการเงินในต่างประเทศ ผู้บริโภคผู้ยืมและนักธุรกิจการจัดหาแหล่งรายได้ของรัฐ ความ
เชี่ยวชาญ ช านาญด้านจ านวนปริมาณสินค้ารวมทั้งที่ผลิตการซื้อมาทางเศรษฐกิจการใช้แผนที่ในท้องถิ่นต่างๆ ลักษณะ
ความแตกต่าง ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยกับสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ผลกระทบจากการกระท าของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสมดุลใน
ระบบนิเวศน์โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

   ส ๑.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗   
   ส ๑.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ 
   ส ๒.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓, ป. ๕/๔ 
   ส ๒.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ 
   ส.๓.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
   ส ๓.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒  
   ส ๕.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    
   ส ๕.๒  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓     

รวมทั้งหมด ๒๘  ตัวชี้วัด



๑๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖                            เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปรายสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็นรวบรวมข้อมูลสืบค้นข้อมูล
ความส าคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท ๓ การท าความดีของบุคคลในประเทศ การสวดมนต์ 
แผ่เมตตาของศาสนาที่ตนนับถือสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน 
ประวัติศาสดา ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง ศาสนพิธี สถานที่ในศาสนสถาน ศาสนิกชน
ที่ดี ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญา
วันส าคัญทางศาสนา การกระท าที่แสดงถึงคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย สิทธิเด็กที่พึงได้รับ
การคุ้มครองตามสิทธิมนุษยชนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 
สัญลักษณ์เอกลักษณ์ ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่นอ านาจอธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย กฎหมายในชีวิตประจ าวัน การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมรายได้เงินออม
จากการลงทุน สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค เศรษฐกิจพอเพียงระบบสหกรณ์ การบริหาร  ด้านการผลิต และการ
พ่ึงพาทางเศรษฐกิจบทบาทการใช้เงินและการบริการด้านการเงินต่างประเทศ การจัดเก็บภาษีการกู้ยืมเ งินจาก
ต่างประเทศ แผนที่ชนิดต่างๆการกระท าที่ส่งผลดีและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมรวมทั้งผลกระทบ
จากการที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในด้านบวกและด้านลบ  การกระท าที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหา และเสริม
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘ , ป.๖/๙       
ส ๑.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ 
ส ๒.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕         
ส ๒.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 
ส ๓.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓    
ส ๓.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒  
ส ๕.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒    
ส ๕.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓   

รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวช้ีวัด 
 
 
 



๑๒ 

 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
สาระที่ ๑ สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                         เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของ

ศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป 
 พุทธประวัติ 
  ประสูติ 
  ตรัสรู ้
  ปรินิพพาน  

๒. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

  สามเณรบัณฑิต 
  วัณณุปถชาดก 
  สุวัณณสามชาดก 
  พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
  เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) 

๓. บอกความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
   ศรัทธา  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

 โอวาท ๓ 
  ไม่ท าชั่ว 

o เบญจศีล 
       ท าความดี 

° เบญจธรรม 
° สังคหวัตถุ ๔ 
° กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และครอบครัว 
° มงคล ๓๘ 

- ท าตัวดี 
- ว่าง่าย 
- รับใช้พ่อแม่ 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา)      
 พุทธศาสนสุภาษิต 
      อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน 
      มาตา  มิตฺต   สเก ฆเร มารดาเป็นมิตรในเรือน   
         ของตน 

๔. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา     
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน

  ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติ 



๑๓ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
พระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ตามท่ีก าหนด 

  ฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ 
  เล่นและท างานอย่างมีสติ 
  ฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม

และการเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ 

 
๑. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสน
สถานของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถาน 
  การพัฒนาท าความสะอาด 
  การบริจาค   
  การร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

๒. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
 

 ประวัติโดยสังเขปของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา   
  วันมาฆบูชา   
  วันวิสาขบูชา   
  วันอาสาฬหบูชา   
  วันอัฏฐมีบูชา  

 การบูชาพระรัตนตรัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณี

และวัฒนธรรมไทย ด ารงชวีิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสนัติสุข 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็น

สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
 

  การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน เช่น  
 กตัญญูกตเวทีและเคารพรับฟังค าแนะน าของ

พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ และครู 
 รู้จักกล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ การไหว้ผู้ใหญ่      
 ปฏิบัติตาม ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ  

ของครอบครัวและโรงเรียน  
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและ

โรงเรียน  
 มีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
 มีระเบียบ วินัย มีน้ าใจ 

  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก ที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน                  

 ๒. ยกตัวอย่างความสามารถและความดี
ของตนเอง ผู้อ่ืนและบอกผลจากการ
กระท านั้น 
 

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ ความดีของตนเอง
และผู้อ่ืน เช่น 

 -    ความกตัญญูกตเวที 
  -   ความมีระเบียบวินัย 

        -    ความรับผิดชอบ    
        -    ความขยัน  
         -   การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น 
         -   ความซื่อสัตย์สุจริต     
         -  ความเมตตากรุณา  

  ผลของการกระท าความดี เช่น  
         -  ภาคภูมิใจ  
         -  มีความสุข   

              -  ได้รับการชื่นชม ยกย่อง 
ป.๒ 

 
 
 

๑. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบและหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

  ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน
ครอบครัว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ เช่น โรง
ภาพยนต์ โบราณสถาน ฯลฯ 

๒. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
 

   มารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ การยืน 
การเดิน การนั่ง การนอน การทักทาย การ
รับประทาน 



๑๖ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 

    การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม ในเรื่อง 
ความคิด  ความเชื่อ ความสามารถและการปฏิบัติ
ตนของบุคคลอ่ืนที่ แตกต่างกัน เช่น  

      -    บุคคลย่อมมีความคิดที่มีเหตุผล  
      -    การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความ เชื่อของ  
           บุคคล 
      -    บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน 
      -     ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจผู้อ่ืน ใน 
            เรื่องของรูปร่างหน้าตา สีผม  สีผิว ที่แตกต่าง   
            กัน 

๔. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น     สิทธิส่วนบุคคล เช่น    
     -  สิทธิแสดงความคิดเห็น 

 -  สิทธิเสรีภาพในร่างกาย    
 -  สิทธิในทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา ไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกโครงสร้าง  บทบาทและหน้าที่ของ

สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   
 

โครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์ของบทบาท 
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 

โครงสร้างของโรงเรียน ความสัมพันธ์ของบทบาท 
หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน 

๒. ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน 
 

ความหมายและความแตกต่างของอ านาจตามบทบาท 
สิทธิ หน้าที่ในครอบครัวและโรงเรียน 

การใช้อ านาจในครอบครัวตามบทบาท สิทธิหน้าที่ 
 ๓. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและท า

กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัว 
เช่น การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัว 
การรับฟังและแสดงความคิดเห็น 

กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
เช่น เลือกหัวหน้าห้อง ประธานชุมนุม ประธาน
นักเรียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่

จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
   สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น ดินสอ 

กระดาษ ยาสีฟัน  
   สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้เงิน เช่น มีผู้ให้หรือ

การใช้ของแลกของ  
   สินค้าและบริการที่ได้มาจากการใช้เงินซื้อ 
   ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า 

๒. ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิต  
ประจ าวันทีไ่ม่เกินตัวและเห็นประโยชน์
ของการออม 

   การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันเพ่ือซื้อสินค้าและ
บริการ 

    ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว 
    ประโยชน์ของการออม 
    โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว 
    วางแผนการใช้จ่าย 

๓. ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 

   ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ดินสอ กระดาษ  
เสื้อผ้า อาหาร 

   ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน   
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

   วิธีการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตัวและ 
      สว่นรวมอย่างถูกต้อง และประหยัดและคุ้มค่า 



๑๙ 

 

มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. อธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่คนต้อง

ท างานอย่างสุจริต 
   ความหมาย ประเภทและความส าคัญของการ

ท างาน 
   เหตุผลของการท างาน 
   ผลของการท างานประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อครอบครัว

และสังคม 
   การท างานอย่างสุจริตท าให้สังคมสงบสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๐ 

 

สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์                 
มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ใช้แผนที่และ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. จ าแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 
   สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์

สร้างข้ึนที่บ้านและที่โรงเรียน 
๒. ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  
ระยะ  ทิศของสิ่งต่างๆ  

   ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ 
รอบตัว เช่น ที่อยู่อาศัย บ้านของเพ่ือนบ้าน ถนน
ต้นไม้ ทุ่งนา ไร่ สวน ที่ราบ ภูเขา แหล่งน้ า   

๓. ใช้แผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆ
ในห้องเรียน 

   แผนผังแสดงต าแหน่งสิ่งต่างๆในห้องเรียน 

๔.  สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน 

   การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน เช่น 
กลางวัน กลางคืน ความร้อนของอากาศ  ฝน-เมฆ-ลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้ าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกสิ่งแวดล้อม ที่เกิดตามธรรมชาติ

ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  
 

   สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ เช่น ภูมิอากาศมีผลต่อลักษณะที่อยู่อาศัยและ
เครื่องแต่งกาย 

๒. สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยน 
แปลงสิ่งแวดล้อมเพ่ือการปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม 

  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
ตนอย่าง  

   เหมาะสม 
 

๓. มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมท่ี
บ้านและห้องเรียน  

   การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านและ
ห้องเรียน 



๒๒ 

 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  
                        และศาสนาอื่น  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒  ๑. บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
  พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของ ชาติไทย  

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการ
ออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
  

 สรุปพุทธประวัติ 
  ประสูติ  

o เหตุการณ์หลังประสูติ 
o แรกนาขวัญ 
o การศึกษา 
o การอภิเษกสมรส 
o เทวทูต ๔ 
o การออกผนวช 

๓. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

  สามเณรราหุล 
  วรุณชาดก 
  วานรินทชาดก 
  สมเด็จพระญาณสังวร  (ศุข ไก่เถื่อน) 
   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ 

สุวฑฺฒโน)  
๔. บอกความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

 โอวาท ๓ 
 ไม่ท าชั่ว 
° เบญจศีล 
 ท าความดี 
° เบญจธรรม 
° หิริ-โอตตัปปะ 
° สังคหวัตถุ ๔ 
° ฆราวาสธรรม ๔ 
° กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์  และโรงเรียน 
° มงคล ๓๘ 

- กตัญญู 
- สงเคราะห์ญาติพ่ีน้อง 

   ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
 
 



๒๓ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
  นิมิตฺต  สาธุรูปาน  กตญฺญ กตเวทิตา ความกตัญญ 

กตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี 
   พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร มารดาบิดาเป็นพรหมของ

บุตร 
 ๕. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคล

ในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลัก
ศาสนา 

 ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว และในโรงเรียน  (ตามสาระในข้อ ๔) 

 ๖.  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-
ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
 
 

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา 
  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ 
  ฝึกสมาธิเบื้องต้น 
  ฝึกสติเบื้องต้นด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 
  ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน  

การคิด  การถาม และการเขียน 
 ๗. บอกชื่อศาสนา ศาสดา และ

ความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืนๆ 

 ชื่อศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ  
   พระพุทธศาสนา 
o ศาสดา : พระพุทธเจ้า 
o คัมภีร์ : พระไตรปิฎก 
  ศาสนาอิสลาม 
o  ศาสดา : มุฮัมมัด 
o  คัมภีร์ : อัลกุรอาน 
  คริสต์ศาสนา 
o ศาสดา : พระเยซู 
o คัมภีร์ : ไบเบิล 
  ศาสนาฮินดู 
o ศาสดา : ไม่มีศาสดา 
o คัมภีร์ :  พระเวท  พราหมณะ อุปนิษัท  

อารัณยกะ   
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ

ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง  
 การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
 การพนมมือ 
 การไหว้ 
 การกราบ 
 การนั่ง 
 การยืน การเดิน 

 ๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และ
วันส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนดได้
ถูกต้อง 
 
 

  การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา 

  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย 
  การท าบุญตักบาตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 
สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณี

และวัฒนธรรมไทย ด ารงชวีิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสนัติสุข 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ 

 
 

๑. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ 
ระเบียบและหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

   ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติใน
ครอบครัว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ เช่น โรง
ภาพยนต์ โบราณสถาน ฯลฯ 

 ๒. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 
 

    มารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ การยืน 
การเดิน การนั่ง การนอน การทักทาย การ
รับประทาน 

 ๓. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 

    การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม ในเรื่อง 
ความคิด ความเชื่อ ความสามารถและการปฏิบัติตน
ของบุคคลอื่นที่ แตกต่างกัน เช่น  

       -    บุคคลย่อมมีความคิดที่มีเหตุผล  
       -    การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความ เชื่อของ 
            บุคคล 
       -    บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน 
       -    ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจผู้อ่ืน ในเรื่อง  
            ของรูปร่างหน้าตา สีผม  สีผิว ที่แตกต่างกัน 

 ๔. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น     สิทธิส่วนบุคคล เช่น    
      -  สิทธิแสดงความคิดเห็น 

 -   สิทธิเสรีภาพในร่างกาย    
 -   สิทธิในทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 
สาระท่ี ๒    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา ไว้ซึ่งการ   
                        ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ 

 
 

๑. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน 

ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวกับ
ชุมชน เช่น การช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน 

 ๒. ระบุผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจ
ในโรงเรียน และชุมชน 

ผู้มีบทบาท อ านาจในการตัดสินใจ 
ในโรงเรียน และชุมชน เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผู้น าท้องถิ่น  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่

จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑. ระบุทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าและ

บริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้

ในครอบครัวและโรงเรียน เช่น ดินสอและกระดาษท่ี
ผลิตจากไม้ รวมทั้งเครื่องจักรและแรงงานการผลิต  

   ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่หลากหลายที่มี
ต่อราคา คุณค่าและประโยชน์ของสินค้าและบริการ 
รวมทั้งสิ่งแวดล้อม 

 ๒. บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัว 

   การประกอบอาชีพของครอบครัว 
   การแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม 
   รายได้และรายจ่ายในภาพรวมของครอบครัว 
   รายได้และรายจ่ายของตนเอง 

 ๓. บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง    วิธีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่าย ๆ  
   รายการของรายรับที่เป็นรายได้ที่เหมาะสม และไม่

เหมาะสม 
   รายการของรายจ่ายที่เหมาะสม และไม่เหมาะสม 

 ๔. สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับ
รายได้และการออม 
 
 
 

   ที่มาของรายได้ที่สุจริต 
   การใช้จ่ายที่เหมาะสม 
   ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ 
   การออมและผลดีของการออม 
   การน าเงินที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การ

ช่วยเหลือสาธารณกุศล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการ

ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑. อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและ

บริการโดยวิธีต่าง ๆ 
   ความหมายและความส าคัญของการแลกเปลี่ยนสินค้า

และบริการ 
   ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้

เงิน รวมทั้ง การแบ่งปัน การช่วยเหลือ 
   ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยการใช้เงิน 

 ๒. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย 

   ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขาย  ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคพอสังเขป 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการก าหนด
ราคาสินค้าและบริการ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้สังคมสงบ
สุข และประเทศมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑   เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบ

ของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑.  ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ

ทีม่นุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้าน
กับโรงเรียน 

   สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ซึ่ง
ปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

 ๒.  ระบุต าแหน่งและลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏใน
แผนผัง แผนที่ รูปถ่าย และลูกโลก   
 

   ต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่
ปรากฏในแผนที่ แผนผังรูปถ่าย และลูกโลก เช่น 
ภูเขา ที่ราบ แม่น้ า ต้นไม้ ทะเล 

 ๓.  สังเกตและแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ เช่น ข้างขึ้น ข้างแรม 
ฤดูกาลต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

สาระท่ี ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้ าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ

ด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๒ ๑. อธิบายความส าคัญของสิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างข้ึน 
   ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึนในการด าเนินชีวิต 
 ๒. จ าแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่

ใช้แล้วไม่หมดไป ที่ใช้แล้วหมดไป และ
สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้อย่างคุ้มค่า 

   ประเภทของทรัพย ากรธรรมชาติ 
       - ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น อากาศ แสงอาทิตย์ 
       - ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ ถ่านหิน น้ ามัน 
         ก๊าซธรรมชาติ 
       - สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ เช่น น้ า ดิน ปุาไม้ สัตว์ปุา 

   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
 ๓.  อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับ

การด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการด าเนินชีวิตของ

มนุษย์ 
 ๔. มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในโรงเรียน  
   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ 

โรงเรียน 
   การรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 



๓๑ 

 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือ 
                        และศาสนาอื่น  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓  ๑. อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็น
รากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย 

  ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เช่น  
การสวดมนต์ การท าบุญ ใส่บาตร การแสดงความ
เคารพ การใช้ภาษา  

  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความศรัทธา 
เช่น วัด ภาพวาด พระพุทธรูป วรรณคดี 
สถาปัตยกรรมไทย 

 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียร
จนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  การบ าเพ็ญเพียร 
  ผจญมาร 
  ตรัสรู ้
  ปฐมเทศนา 
  ปรินิพพาน 

 ๓. ชื่นชมและบอกแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่
ก าหนด 

  สามเณรสังกิจจะ 
  อารามทูสกชาดก 
  มหาวาณิชชาดก 
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี) 
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 ๔. บอกความหมาย ความส าคัญของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ  

  ความส าคัญของพระไตรปิฎก  เช่น เป็นแหล่ง
อ้างอิง ของหลักธรรมค าสอน    

 ๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 

 พระรัตนตรัย 
  ศรัทธา 

 โอวาท ๓ 
 ไม่ท าชั่ว 
° เบญจศีล 

 ท าความดี 
° เบญจธรรม 
° สติ-สัมปชัญญะ 
° สังคหวัตถุ ๔ 
° ฆราวาสธรรม ๔ 
° อัตถะ ๓  (อัตตัตถะ, ปรัตถะ, อุภยัตถะ)  



๓๒ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
 
 
 

° กตัญญูกตเวทีต่อชุมชน, สิ่งแวดล้อม 
° มงคล ๓๘ 

- รู้จักให้ 
- พูดไพเราะ 
- อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจติและเจริญ ปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
      ททมาโน ปิโย โหติ                            
         ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 
  โมกฺโข กลฺยาณิยา  สาธุ  
      เปล่งวาจาไพเราะให้ส าเร็จประโยชน์ 

 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

 ฝึกสวดมนต์ ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยและแผ่เมตตา  

  รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ 
  รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ 
  ฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับลมหายใจ 
  ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และ การนอน อย่างมี

สติ 
 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม 

และการเขียน 
 ๗. บอกชื่อ ความส าคัญและปฏิบัติตน          

ได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ                 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนา
อ่ืนๆ 
 

 ชื่อและความส าคัญของศาสนวัตถุ              
     ศาสนสถานและ ศาสนบุคคล ในพระพุทธศาสนา 

ศาสนาอิสลาม  คริสต์ศาสนา ศาสนาฮินดู    
 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ   

ศาสนสถานและศาสนบุคคลในศาสนาอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก 

ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 

 ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    
   การลุกข้ึนยืนรับ 
   การต้อนรับ 
   การรับ – ส่งสิ่งของแก่พระภิกษุ 
   มรรยาทในการสนทนา 
   การส ารวมกิริยามารยาท การแต่งกายที่

เหมาะสมเมื่อ    
   อยู่ในวัดและพุทธสถาน 
   การดูแลรักษาศาสนวัตถุและ ศาสนสถาน      

 ๒. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนา ตามที่
ก าหนดได้ถูกต้อง 

  การอาราธนาศีล 
  การสมาทานศีล 
  เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชา 

 ๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 

 ความเป็นมาของการแสดงตนเป็น พุทธมามกะ 
 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณี      

และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ 

 
๑. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น 

   ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว เช่น การแสดง
ความเคารพและการเชื่อฟังผู้ใหญ่ การกระท า
กิจกรรมร่วมกัน ในครอบครัว 

   ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น การเข้าร่วม
ประเพณีทางศาสนา ประเพณีเก่ียวกับการด าเนิน
ชีวิต ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 

 ๒. บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อ่ืนที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย 

  พฤติกรรมของตนเองและเพ่ือน ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การทักทาย การท าความเคารพ การปฏิบัติตาม          
ศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช้ภาษา 
(ภาษาถิ่นกับภาษาราชการ และภาษาอ่ืนๆ ฯลฯ ) 

  สาเหตุที่ท าให้พฤติกรรมการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน
ของนักเรียน และผู้อ่ืนแตกต่างกัน 

 ๓. อธิบายความส าคัญขอวันหยุดราชการ
ที่ส าคัญ    

    วันหยุดราชการที่ส าคัญ เช่น  
-   วันหยุดเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ เช่น 

วันจักรี วันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคล                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

-    วันหยุดราชการเก่ียวกับศาสนา เช่น  
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  

    วันเข้าพรรษา  
-   วันหยุดราชการเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรม 

เช่น วันสงกรานต์ วันพืชมงคล 
 ๔. ยกตัวอยา่งบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็น

ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 
   บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น

ของตน 
   ลักษณะผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

สาระท่ี ๒    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา ไว้ซึ่งการ  
                        ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของ

ชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ

ประชาธิปไตย 
 ๒. วิเคราะห์ความแตกต่างของ

กระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/
โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

 ๓. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการ
ตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน 
- การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เช่น การเลือกหัวหน้า  
  ห้อง การเลือกคณะกรรมการห้องเรียน  
- การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เช่น เลือก  

ประธานนักเรียน เลือกคณะกรรมการนักเรียน  
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เช่น การเลือกผู้ใหญ่บ้าน 

ก านัน สมาชิก อบต. อบจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่

จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. จ าแนกความต้องการและความจ าเป็น

ในการใช้สินค้าและบริการในการด ารง 
ชีวิต 

   สินค้าท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตที่ เรียกว่าปัจจัย 
๔ 

   สินค้าท่ีเป็นความต้องการของมนุษย์อาจ เป็น
สินค้าท่ีจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  

   ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ  ที่
สนองความต้องการของมนุษย์ 

   หลักการเลือกสินค้าที่จ าเป็น 
   ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 ๒. วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง    ใช้บัญชีรับจ่ายวิเคราะห์การใช้จ่ายที่จ าเป็นและ
เหมาะสม 

   วางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
   วางแผนการแสวงหารายได้ที่สุจริตและ

เหมาะสม 
   วางแผนการน าเงินที่เหลือจ่ายมาใช้อย่าง

เหมาะสม 
 ๓.อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมีผล

ต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 
   ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
   ความหมายของสินค้าและบริการ 
   ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความ           

หายากของทรัพยากรกับความต้องการของ
มนุษย์ที่มีไม่จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการ

ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและ

ให้บริการแก่ประชาชน 
   สินค้าและบริการที่ภาครัฐทุกระดับจัดหาและ

ให้บริการแก่ประชาชน เช่น ถนน โรงเรียน 
สวนสาธารณะ การสาธารณสุข การบรรเทาสาธารณภัย 

 ๒. บอกความส าคัญของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี 

   ความหมายและความส าคัญของภาษีที่รัฐน ามาสร้าง
ความเจริญและให้บริการแก่ประชาชน 

   ตัวอย่างของภาษี เช่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา   
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ 

   บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษี 
 ๓. อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ที่

มีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 
   ความส าคัญและผลกระทบของการแข่งขันทางการค้าท่ี

มีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

สาระท่ี ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันใช้แผนที่

และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมศิาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. ส ารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใน

โรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนที่ 
และรูปถ่าย เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะทิศทาง 

 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน 
 แผนที่ แผนผัง และรูปถ่าย 
 ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง 

๒. วาดแผนผังเพ่ือแสดงต าแหน่งที่ตั้ง
ของสถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียน
และชุมชน 

 ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียน
ชุมชน เช่น สถานที่ราชการ ตลาด โรงพยาบาล 
ไปรษณีย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์   
                       วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ 
                       ยั่งยืน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปจจุบัน 
 สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 

- สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
- สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 ๒. อธิบานการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
การสนองความต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย์ และการประกอบอาชีพ 

 การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ เช่น การคมนาคม บ้านเรือน และการประกอบ
อาชีพในชุมชน 

 การประกอบอาชีพที่เป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

 ๓. อธิบายเสาเหตั้ท าให้เกิดมลพิษโดย
มนุษย์ 

   ความหมายและประเภทของมลพิษโดยมนุษย์ 
 สาเหตุของการเกิดมลพิษท่ีเกิดจากการกระท าของ

มนุษย์ 
 ๔. อธิบายความแตกต่างของลักษณะ

เมืองและชนบท 
   ลักษณะของเมืองและชนบท เช่น สิ่งปลูกสร้าง การใช้

ที่ดิน การประกอบอาชีพ 
 ๕. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ

ทางกายภาพกับการด าเนินชีวิตของคน
ในชุมชน   

   ภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในชุมชน 

 ๖. มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือ 
                        และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ 

  
๑. อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์
รวมจิตใจของศาสนิกชน 

  พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็น เครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ  

  เป็นศูนย์รวมการท าความดี และพัฒนาจิตใจ  เช่น  
ฝึกสมาธิ สวดมนต์ ศึกษาหลักธรรม   

  เป็นที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน การ
ทอดผ้าปุา การเวียนเทียน การท าบุญ)   

  เป็นแหล่งท ากิจกรรมทางสังคม  เช่น การจัด
ประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารชุมชน 
และการส่งเสริมพัฒนาชุมชน  

 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 

 สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
 ตรัสรู้ 
 ประกาศธรรม ได้แก่  
° โปรดชฎิล   
° โปรดพระเจ้าพิมพิสาร   
° พระอัครสาวก   
° แสดงโอวาทปาฏิโมกข์   

 ๓. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 

  พระอุรุเวลกัสสปะ 
  กุฏิทูสกชาดก 
  มหาอุกกุสชาดก 
  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
     พระบรมราชชนก 
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 ๔.  แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  
ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 
๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
o    ศรัทธา ๔ 

   พระพุทธ 
° พุทธคุณ ๓ 

   พระธรรม 
° หลักกรรม 

   พระสงฆ์ 
 ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
 โอวาท ๓ 
 ไม่ท าชั่ว 



๔๑ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
o เบญจศีล 
o ทุจริต ๓ 

  ท าความดี 
o เบญจธรรม 
o สุจริต  ๓ 
o พรหมวิหาร ๔ 
o กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ   
o มงคล ๓๘ 

-  เคารพ 
-  ถ่อมคน 
-  ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

   ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
  สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี   
    ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข 

   โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา  
 เมตตาธรรม  ค้ าจุนโลก 

 ๕. ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคล
ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลัก
ศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต 

   ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเองและบุคคลใน 
  ครอบครัว ในโรงเรียน และในชุมชน 

 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 

  สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและ
แผ่เมตตา 

   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา 
 รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอน อย่างมีสติ 
 ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึก เมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง  

จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ ใจ
รับรู้ธรรมารมณ์ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม 
และการเขียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ เพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้
อย่างสมานฉันท์ 

 หลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
o เบญจศีล – เบญจธรรม 
o ทุจริต ๓ – สุจริต ๓ 
o พรหมวิหาร ๔ 
o มงคล ๓๘  



๔๒ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  เคารพ  
- ถ่อมตน 
- ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อน 

o พุทธศาสนสุภาษิต : ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้
เกิดสุข  เมตตาธรรมค้ าจุนโลก 

   กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ 
 ๘.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 

โดยสังเขป 
  ประวัติศาสดา 
o พระพุทธเจ้า 
o มุฮัมมัด 
o พระเยซู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. อภิปรายความส าคัญ และมีส่วนร่วมใน

การบ ารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่
ตนนับถือ 

  ความรู้เบื้องต้นและความส าคัญของ ศาสนสถาน    
  การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน 
  การบ ารุงรักษาศาสนสถาน 

 ๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

   การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ 
   การยืน การเดิน และการนั่งที่เหมาะสมในโอกาส 
      ต่าง ๆ 

 ๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

  การอาราธนาศีล 
  การอาราธนาธรรม 
  การอาราธนาพระปริตร 
  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณี 

และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี 

ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน 
 

  การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน เช่น 
การรณรงค์การเลือกตั้ง 

   แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน เช่น 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและ
โบราณสถาน การพัฒนาชุมชน   

 ๒. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและผู้ตาม  ที่
ดี 
 

  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
     -  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้น า 

- บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตามหรือสมาชิก   
- การท างานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   

และประโยชน์ของการท างานเป็นกลุ่ม   
 ๓. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน    

พึงได้รับตามกฎหมาย 
  

   สิทธิพ้ืนฐานของเด็ก เช่น สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะ
ได้รับการปกปูอง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิที่
จะมีส่วนร่วม 

 ๔. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

   วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทยที่แตกต่างกัน เช่น 
การแต่งกาย ภาษา อาหาร  

 ๕. เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง     
สันติสุขในชีวิตประจ าวัน 

   ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งใน 
ชีวิตประจ าวัน 

   แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

สาระท่ี ๒    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. อธิบายอ านาจอธิปไตยและความส าคัญ

ของระบอบประชาธิปไตย 
อ านาจอธิปไตย  
ความส าคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 ๒. อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ทั้ง
ก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง หลังการ
เลือกตั้ง 

 ๓. อธิบายความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่       
                        จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ 
                         ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า

และบริการ 
   สินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายในตลาดที่มีความ

แตกต่างด้านราคาและคุณภาพ 
   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มี

มากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และ ตัวสินค้า เช่น 
ความพึงพอใจของผู้ซื้อ ราคาสินค้า การโฆษณา 
คุณภาพของสินค้า       

 ๒. บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
   สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 
   หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

 ๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต เช่น 

การแต่งกาย การกินอาหาร การใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการ 
                       ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ

คนในชุมชน 
   อาชีพ สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิต ในชุมชน 
   การพ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง ด้านเศรษฐกิจ 

เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย การกู้หนี้ยืมสิน 
   การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย การใช้สิ่งของที่

ผลิตในชุมชน 
 ๒. อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน    ความหมายและประเภทของเงิน 

   หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
   สกุลเงินส าคัญท่ีใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่าง

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของ

ธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพในจังหวัดของตน ด้วยแผนที่
และรูปถ่าย 

   ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 

 ๒. ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่
ส าคัญในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และ
รูปถ่าย 

   แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัดของ
ตนเอง 

 ๓. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพในภูมิภาคของตนเองด้วยแผน
ที่และรูปถ่าย 

   ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

สาระท่ี ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
                         วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ 
                         ยั่งยืน  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่

ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
จังหวัด 

  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ
คนในจังหวัด  

 ๒.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดและผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง 

  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง เช่น การตั้งถ่ินฐาน การย้ายถิ่น 

 ๓. น าเสนอแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

  การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือ 
                        และศาสนาอื่น  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. วิเคราะห์ความส าคัญของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลัก
ในการพัฒนาชาติไทย  

 มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนา 
o มรดกทางด้านรูปธรรม เช่น ศาสนสถาน  

โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม 
o มรดกทางด้านจิตใจ เช่น หลักธรรมค าสั่งสอน

ความเชื่อ และคุณธรรมต่าง ๆ  
  การน าพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาชาติไทย 
o พัฒนาด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวนา 

๔ (กาย ศีล จิตปัญญา) ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปัญญา) และอริยสัจสี่  

o พัฒนาจิตใจ เช่น หลักโอวาท ๓ (ละความชั่ว ท าดี   
ท าจิตใจให้บริสุทธิ์) และการบรหิารจิตและเจริญปัญญา 

 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จ 
กรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจส าคัญ   
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  โปรดพระพุทธบิดา (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์) 
  พุทธกิจส าคัญ ได้แก่ โลกัตถจริยา ญาตัตถจริยา 

และพุทธัตถจริยา   
 ๓. เห็นคุณค่า และประพฤติตนตาม

แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ            
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 

  พระโสณโกฬิวิสะ 
  จูฬเสฏฐิชาดก 
  วัณณาโรหชาดก 
  สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
  อาจารย์เสถียร  โพธินันทะ 

 ๔. อธิบายองค์ประกอบ และความส าคัญ
ของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่
ตนนับถือ   
 

 องค์ประกอบของพระไตรปิฎก 
  พระสุตตันตปิฎก 
   พระวินัยปิฎก 
   พระอภิธรรมปิฎก 

 ความส าคัญของพระไตรปิฎก 
 ๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  

 และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด  
 

 พระรัตนตรัย 
o ศรัทธา ๔ 

    พระพุทธ 
o พุทธจริยา ๓ 

  พระธรรม 
o อริยสัจ ๔ 
o หลักกรรม 



๕๑ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  พระสงฆ์ 

 ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 

 โอวาท ๓ 
 ไม่ท าชั่ว 

o เบญจศีล 
o อบายมุข ๔ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ท าความดี 
o เบญจธรรม 
o บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
o อคติ ๔ 
o อิทธิบาท ๔ 
o กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา 
o มงคล ๓๘ 

-  ใฝุรู้ ใฝุเรียน 
- การงานไม่อากูล 
- อดทน 

  ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 

   วิริเยน ทุกฺขมจฺเจต ิคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
  ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต                       
     ปัญญา  คือ แสงสว่างในโลก 

 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา  
มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 
 
 

 สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญ คุณพระรัตนตรัยและ
แผ่เมตตา 
  รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา 
   รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและ

เจริญปัญญา 
  ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอน อย่างมีสติ 
   ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึก เมื่อตาเห็นรูป หูฟัง

เสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มา
กระทบใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

   ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่านการคิด  การถาม
และการเขียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สิ่งแวดล้อม 

 โอวาท ๓ (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๕) 
 



๕๒ 

 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ

อย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตน
ถูกต้อง 

  การจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย ประหยัด มีประโยชน์ 
และถูกต้องตามหลักทางศาสนาที่ตนนับถือ  

 ๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนด และ
อภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

  การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศา
สนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา 

  พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน 
  ระเบียบพิธีในการท าบุญงานมงคล 
  ประโยชน์ของ การเข้าร่วมศาสนพิธี  พิธีกรรมทาง

ศาสนา หรือกิจกรรม  ในวันส าคัญทางศาสนา        
 ๓. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 

ตามท่ีก าหนด 
 

  การกราบพระรัตนตรัย  
  การไหว้บิดา มารดา ครู/อาจารย์ ผู้ที่เคารพนับถือ 
  การกราบศพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณี

และวัฒนธรรมไทย ด ารงชวีิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสนัติสุข 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ 

 
 

๑. ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  
 

  สถานภาพ บทบาท  สิทธิเสรีภาพ   
  หน้าที่ของพลเมืองดี เช่น เคารพ เทิดทูนสถาบันชาติ   

ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย     

  คุณลักษณะของพลเมืองดี เช่น เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความรับผิดชอบ  
เสียสละ   

 ๒. เสนอวิธีการปกปูองคุ้มครองตนเอง
หรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

   เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย 
   แนวทางการปกปูองคุ้มครองตนเองหรือผู้อ่ืนจากการ

ละเมิดสิทธิเด็ก 
   การปกปูองคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 

 ๓. เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
 

   วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
สังคมไทย 

   คุณค่าของวัฒนธรรมกับการด าเนินชีวิต 
 ๔. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
   ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตน 
   การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

สาระท่ี ๒    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ  
                        ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ 

 
 
 

๑. อธิบายโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่และ
ความส าคญัของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. 
เทศบาล และการปกครองพิเศษ เช่น พัทยา กทม. 

อ านาจหน้าที่และความส าคัญของการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 ๒. ระบุบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 

บทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าด ารงต าแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เช่นนายก อบต. นายกเทศมนตรี 
นายก อบจ. ผู้ว่าราชการ กทม. 

 ๓. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ 
                        จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการ  
                         ด ารงชีวติอย่างมีดุลยภาพ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ    ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต

ประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน ทุนและผู้ประกอบการ 
   เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
   ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ราคาน้ ามัน วัตถุดิบ 
   พฤตกิรรมของผู้บริโภค 
   ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น

หรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการในชุมชน 
 ๒. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรม    
ต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

   หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

กิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
เช่นการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในบ้าน 
โรงเรียน การวางแผนการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือ
ลดความสูญเสียทุกประเภท การใช้ภิปัญญาท้องถ่น 

   ตัวอย่างการผลติสินค้าและบริการในชุมชน เชน่ หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท๊อป   

 ๓. อธิบายหลักการส าคัญและประโยชน์
ของสหกรณ์ 

   หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 
   ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป 
   สหกรณ์ในโรงเรียน (เน้นฝึกปฏิบัติจริง) 
   การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการ  
                       ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของ

ธนาคาร 
   บทบาทหน้าที่ของธนาคารโดยสังเขป 
   ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกู้ยืม 
   การฝากเงิน / การถอนเงิน 

 ๒. จ าแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม    ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบและใน
ระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น การเสียดอกเบี้ย                      
การลงทุน การซื้อของอุปโภคเพ่ิมข้ึนที่น าไปสู่ความ
ฟูุงเฟูอ ฟุุมเฟือย เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมศิาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. สืบค้นลอธิบายข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผนที่
และรูปถ่าย 

   ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน 

 ๒. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
ภูมิภาคของตนเอง 

   ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและ
สถานที่ส าคัญในภูมิภาคของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

สาระท่ี ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้ าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ

ด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มี

อิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและ
การย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของ
ตน 

   สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน 

 ๒. วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตในภูมิภาค
ของตน 

   อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถี
การด าเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 

 ๓. น าเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและการท าลาย
สภาพแวดล้อม และเสนอทางในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

   ผลจากการรักษาและการท าลายสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
ของตน 

   แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือ 
                        และศาสนาอื่น  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ 

 
๑. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ-  
ศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ  
หรือความส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 

 พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ 
เช่น เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  เป็นรากฐาน
ทางวัฒนธรรมไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมไทย และเป็นหลัก ในการพัฒนา
ชาติไทย   

 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 
 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 
  ปลงอายุสังขาร 
  ปัจฉิมสาวก 
  ปรินิพพาน 
  การถวายพระเพลิง 
  แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
  สังเวชนียสถาน ๔ 

 ๓. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และ            
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 

  พระราธะ 
  ทีฆีติโกสลชาดก 
  สัพพทาฐิชาดก 
  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม-พระปรมานุชิต

ชิโนรส 
 ๔. วิเคราะห์ความส าคัญและเคารพ       

พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่ก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
o ศรัทธา ๔ 

    พระพุทธ 
o พุทธกิจ ๕ 

  พระธรรม 
o อริยสัจ ๔ 
o หลักกรรม 

  พระสงฆ์ 
 ไตรสิกขา 
  ศีล สมาธิ ปัญญา 

 โอวาท ๓ 
  ไม่ท าชั่ว 

o  เบญจศีล 
o  อบายมุข ๖ 
o  อกุศลมูล ๓ 



๖๐ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ท าความดี 

o เบญจธรรม 
o  กุศลมูล ๓ 
o  พละ ๔ 
o  คารวะ ๖ 
o  กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ 
o  มงคล ๓๘ 

-  มีวินัย  
- การงานไม่มีโทษ 
- ไมป่ระมาทในธรรม 

      ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
  สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปต ิ 

คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ   
 ยถาวาที  ตถาการี   

พูดเช่นไร  ท าเช่นนั้น 
 

      ๕. ชื่นชมการท าความดีของบุคคลใน
ประเทศตามหลักศาสนา   พร้อมทั้งบอก
แนวปฏิบัติในการด าเนินชวีิต 

   ตัวอย่างการกระท าความดีของบุคคลในประเทศ  
   

 ๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา และ
บริหารจิตเจริญปัญญา มีสติที่เป็นพื้นฐาน
ของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา            
ที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

   สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญ คุณพระรัตนตรัยและ
แผ่เมตตา 

   รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา 
   รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ การบริหารจิตและ

เจริญปัญญา 
   ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และ การนอนอย่างมี

สติ 
   ฝึกการก าหนดรู้ความรู้สึกเม่ือตาเห็นรูป หูฟังเสียง  

จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ    
          ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม 
และการเขียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา         
ที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและ สิ่ง
เสพติด 

 หลักธรรม : อริยสัจ ๔  หลักกรรม 
 โอวาท ๓ :  เบญจศีล – เบญจธรรม อบายมุข ๖  

อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ 
 



๖๑ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๘. อธิบายหลักธรรมส าคัญของศาสนาอ่ืนๆ 

โดยสังเขป 
 หลักธรรมส าคัญของศาสนาต่าง ๆ  

 พระพุทธศาสนา  :  อริยสัจ ๔  โอวาท  ๓  ฯลฯ 
 ศาสนาอิสลาม :  หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ หลัก

จริยธรรม  
 คริสต์ศาสนา : บัญญัติ  ๑๐ ประการ 

 ๙. อธิบายลักษณะส าคัญของศาสนพิธี
พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี 

 ศาสนพิธีของศาสนาต่าง ๆ  
 พระพุทธศาสนา 
o ศาสนพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ เช่น บรรพชา  

อุปสมบท 
o ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น 

ท าบุญพิธีเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 
o ศาสนาอิสลาม เช่น การละหมาด การถือศีลอด 

การบ าเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ 
o คริสต์ศาสนา เช่น ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป ศีล

ก าลัง ศีลมหาสนิท ฯลฯ 
o ศาสนาฮินดู เช่น พิธีศราทธ์ พิธีบูชาเทวดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  

    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  ป.๖ ๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆภายในวัด เช่น 
เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 

  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 
 ๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี 

ตามท่ีก าหนด 
 

  การถวายของแก่พระภิกษุ 
 การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม 
 การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน เพ่ือ

ประโยชน์ต่อศาสนา 
 ๓. อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมใน 

ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมใน 
วันส าคัญทางศาสนา ตามที่ก าหนด และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 

  ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และ
อาราธนาพระปริตร 

 พิธีทอดผ้าปุา 
 พิธีทอดกฐิน 
 ระเบียบพิธีในการท าบุญงานอวมงคล 
  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธีพิธีกรรม และวัน

ส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา  วันธรรมสวนะ 

  ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี/พิธีกรรม และ
วันส าคัญทางศาสนา 

 ๔. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
° ขั้นเตรียมการ 
° ขัน้พิธีการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณี 

และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

ชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเช่น 

-  กฎหมายจราจร   
-  กฎหมายทะเบียนราษฎร 
-  กฎหมายยาเสพติดให้โทษ 
-  เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต. อบจ. 

   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายดังกล่าว 
 ๒. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

ตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรม  อัน
ดีงาม 
 

   ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
    การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่มีผลต่อ

ตนเองและสังคมไทย 
   แนวทางการธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

 ๓. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสม
ถูกกาลเทศะ 

   ความหมายและส าคัญของมารยาทไทย 
   มารยาทไทยและมารยาทสังคม  เช่น การแสดง

ความเคารพ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การ
รับของส่งของ การรับประทานอาหาร การแสดง
กิริยาอาการ การทักทาย การสนทนา การใช้ค าพูด 

 ๔.  อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 

   ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม 
   ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนภาค

ต่างๆ ในสังคมไทย 
   แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

 ๕. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  

    ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น วิทยุโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ แหล่งข่าวต่าง ๆ สถานการณ์จริง  

    ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร   
เหตุการณ์ต่างๆ  

    หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสารจากสื่อ
ต่างๆ รวมทั้งสื่อที่ไร้พรมแดน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

สาระท่ี ๒    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา ไว้ซึ่งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ 

 
๑. เปรียบเทียบบทบาท  หน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล   

บทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐบาล 

 ๒. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม 
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 

กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม ประชาธิปไตย ในท้องถิ่น
และประเทศ 
 

 ๓. อภิปรายบทบาท ความส าคัญในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

การมีส่วนในการออกกฎหมาย ระเบียบ กติกา การ
เลือกตั้ง 

สอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรมการกระท าผิดการเลือกตั้ง  
และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่

จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความ

รับผิดชอบ 
   บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ค านึงถึง

สิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม วางแผนก่อนเริ่มลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือลดความผิดพลาดและการสูญเสีย ฯลฯ 

   ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

   ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
 ๒. อธิบายบทบาทของผู้บริโภค 

ที่รู้เท่าทัน 
   คุณสมบัติของผู้บริโภคท่ีดี 
   พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีบกพร่อง 
   คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทันที่มี

ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 ๓. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
   ความหมาย และความจ าเป็นของทรัพยากร 
   หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด (ลดการสูญเสียทุกประเภท) 
  วิธีการสร้างจิตส านึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของ

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 
   วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกต์เทคนิคและ

วิธีการใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ และทันกับสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการ

ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 

ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 
   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และ

รัฐบาล ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจอย่างสังเขป เช่นการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รายได้และรายจ่าย การ
ออมกับธนาคาร การลงทุน  

   แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของ หน่วยเศรษฐกิจ 
   ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี 
   สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้แรงงานใน

ประเทศไทย 
   การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ซึ่งแสดง 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และรัฐบาล 
 ๒. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ภายในท้องถิ่น 
   การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสานประโยชน์ใน

ท้องถิ่น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กองทุน
หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบ

ของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑.  สืบค้นและอธิบานข้อมูลลักษณะ

ทางกายภาพของประเทศไทย ด้วยแผน
ที่ รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจาก
ดาวเทียม  

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ 
ภาพจากดางเทียม) ทีแ่สดงลักษณะทางกายภาพของ
ประเทศ 

 ๒.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติใน
ประเทศไทยเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือภัย
พิบัติ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัย
พิบัติของประเทศไทย เช่น อุทกภัย  แผ่นดินไหว  

     วาตภัย สึนามิ ภัยแล้ง ดินถล่ม และโคลนถล่ม 
   การเตรียมพร้อมรับมือภัยภิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

สาระท่ี ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้ าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ

ด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศ 

  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลัหษณะกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม (ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม) 

   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 ๒. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพของประเทศไทยในอดีตกับ
ปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง  

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทย 
 ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีต่อกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคม (ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม) ของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน 

 ๓. น าเสนอตัวอย่างสะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและท าลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการ
จัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย 

   ผลจากการรักษาและท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย 

   แนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืนโดยมีจิตส านึกรู้คุณค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

โครงสร้างรายวิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                     ภาคเรยีนที่ ๑ / ๒๕๖๓  
เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง                                คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 

องค์ที่ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชื่อหน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ 
มนุษย์

มหัศจรรย์ 
 

ส  1 . 1  ป .  1 / 3  บ อ ก
ความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมโอวาท ๓ใน
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  ห รื อ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามท่ีก าหนด 
ส  2 . 1  ป .  1 / 1  บ อ ก
ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน  
ส 2.1 ป. 1/2 ยกตัวอย่าง
ความสามารถและความดีของ
ตนเอง ผู้ อ่ืนและบอกผลจาก
การกระท านั้น 
ส 2.2 ป. 1/1 บอกโครงสร้าง 
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
ในครอบครัวและโรงเรียน  
ส 2.2 ป.1/2 ระบุบทบาท 
สิทธิ  หน้ าที่ ของตนเองใน
ครอบครัวและโรงเรียน  
ส 2.2 ป.1/3 มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและท ากิจกรรม
ในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 
ส 4.1 ป.1/3 บอกประวัติ
ความเป็นมาของตนเองและ 
ครอบครัวโดยถามผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 

ศาสนาของเรา 
 การยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาก่อให้เกิด
แนวทางในการปฏิบัติ 

ครอบครัว
ของฉัน 

My family 

and I 

๒๖ 1๗ 

สมาชิกครอบครัวของเรา 
การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียนท า 
ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการท าความดีท าให้
ได้รับการชื่มยกย่อง เกิดความภาคภูมิใจ และมี
ความสุข 

  

หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
 อ านาจตามบทบาท สิทธิ 

  

ใครเป็นใครในครอบครัวของเรา 
  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง บทบาท และ
หน้าที่ ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 
 อ านาจตามบทบาท สิทธิและหน้าที่ของ
ตนเองในครอบครัวและโรงเรียน 

  

ประชาธิปไตยในครอบครัวของเรา 
  การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมใน
ครอบครัวและโรงเรียนตามระบอบประชาธิปไตย 

  

มาค้นหาประวัติศาสตร์กันเถอะ 
 การสืบค้นข้อมูลมีความส าคัญต่อการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ 
 

  



๗๐ 

 

           
 

 
 
 

องค์ที่ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชื่อหน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๒ 
บ้านแสนสุข 

 

ส 1.1 ป. 1/3 บอก
ความหมาย ความส าคัญ และ
เคารพ พระรัตนตรัย ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมโอวาท ๓ใน 
พระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถื อ ต า ม ที่ ก า ห น ด 
ส 2.1 ป. 1/2 ยกตัวอย่าง
ความสามารถและความดี 
ของตนเอง ผู้อ่ืนและบอกผล
จ า ก ก า ร ก ร ะ ท า นั้ น 
ส 2.2 ป. 1/1 บอก
โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่
ของสมาชิกในครอบครัวและ
โรงเรียน 
ส 5.2 ป.1/3 มีส่วนร่วมใน
การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่ 
บ้านและชั้นเรียน 

หลักการปฏิบัติตนที่ดี 

การยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาก่อให้เกิด
แนวทางในการปฏิบัติ 

สัตว์
ประหลาด
ของฉัน 

My 

monster 

๒๖ 1๗ 

ความภูมิใจที่ได้จากการท าดี 
 การท าความดที าให้ได้รับการชื่นชมยกย่อง 
เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข 

  

สิทธิของหนูภายในครอบครัวและโรงเรียน 

 อ านาจตามบทบาท สิทธิและหน้าที่ของ
ตนเองในครอบครัวและโรงเรียน 

  

เรามาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกันเถอะ 
การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านและ
ห้องเรียน 

 
 
 
 

 

  

๓ 
ของดีถิ่น

ไทย 
 

ส 5.2 ป.1/1 บอกสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อ
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง ม นุ ษ ย์ 
ส 5.2 ป.1/2 สังเกตและ 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 
ขอ ง ส ภ า พแว ด ล้ อ ม ที่ อ ยู่
รอบตัว 
ส 5.2 ป.1/3 มีส่วนร่วมใน
การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่
บ้านและชั้นเรียน 

อากาศรอบตัวเรา 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ เช่น ภูมิอากาศ มีผลต่อที่อยู่อาศัย และเครื่อง
แต่งกาย 

ผักสวนครัว 
My 

vegetable 

๒๖ 1๖ 

สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม 

  

มาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกันเถอะ 
การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านและ
ห้องเรียน 

  



๗๑ 

 

โครงสร้างรายวิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                  ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓        
เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง                                คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
           

องค์ที่ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชื่อหน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ 
มนุษย์มหัศจรรย์ 

 

ส 5.1 ป. 2/1 ระบุ 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่ งปรากฏ
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
ส 5.2 ป. 2/4 มีส่วนร่วมใน
การจั ดการสิ่ ง แวดล้ อม ใน
โรงเรียน 

สิ่งต่างๆที่เราพบระหว่างบ้านและโรงเรียน 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่
ปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่
มีต่อโรงเรียน 
การรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

ต้นไม้ของ
ฉัน 
My 

tree 

๒๖ 1๗ 

๒ 
บ้านแสนสุข 

 

ส 3.1 ป. 2/1 ระบุทรัพยากร
ที่น ามาผลิตสินค้า และบริโภค
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ส 3.1 ป. 2/2 บันทึกรายรับ
รายจ่ายของตนเอง 
ส 3.1 ป. 2/4 สรุปผลดีของ
การ ใช้ จ่ ายที่ เ หมาะสมกับ
รายได้และการออม 

ทรัพยากรรอบตัวที่มีประโยชน์ต่อเรา 
การผลิตสินค้าและบริการ ต้องรู้จักใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 
รายได้ของครอบครัวต้องมาจากการ
ประกอบอาชีพที่สุจริตและการรู้จักใช้จ่าย
อย่างเหมาะสม 
การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการ
ออมเป็นการบริหารจัดการเพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

สิ่งพวกเรา
ต้องการ 
We 

need 

26 17 

๓ 
ของดีถิ่นไทย 

ส 3.2 ป. 2/1 อธิบายการ
แลกเปลี่ยนและบริการโดยวิธี
ต่างๆ 
ส 3.2 ป. 2/2 บอก
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย 

สิ่งประดิษฐ์ของหนูสามารถแลกเปลี่ยนเป็น
เงินได้ 
การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้
เงินและไม่ใช้เงินมีความส าคัญและจ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิต 
ผู้ซื้อกับผู้ขายมีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดราคาสินค้าและบริการ 

ปะติดผลิต
ภาพ 
Pie 

Art 

26 16 

 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

โครงสร้างรายวิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                    ภาคเรยีนที่ ๑ / ๒๕๖๓                                                                                
เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง                                คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 

        
 
 

องค์ที่ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชือ่หน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ 
มนุษย์

มหัศจรรย์ 
 
 

 

ส 2.1 ป.3/1 สรุป
ประโยชน์และปฏิบัติตน
ตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัว
และท้องถิ่น 
ส 3.1 ป3/3 อธิบายได้
ว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดมีผลต่อการผลิตและ
บริโภคสินค้าและบริการ 

ประเพณีและวัฒนธรรมส าคัญ 
สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณี
และวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 

ตัวตนของฉัน 
My body 

26 17 

ของใช้ต่างๆของเรานั้นมาจากไหน 
อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมีผลต่อ
การผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

  

๒ 
บ้านแสนสุข 

 

ส  3.1 ป . 3/1 จ า แน ก
ความตองการและความจ า
เปนในการใชสินค าและ
บริการในการด ารงชีวิต 
ส 3.1 ป.3/2 วิเคราะหการใชจ
ายของตนเอง 

สินค้าท่ีจ าเป็นและบริการต่างๆ 
จ าแนกความต้องการและความจ าเป็นใน
การใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิต 
วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง 

สุขใจในบ้านเรา 
Cozy home 

26 17 

๓ 
ของดีถิ่นไทย 

ส 3.1 ป.3/1 จ าแนก
ความ 
ตองการและความจ าเปนใน
การใชสินคาและบริการใน
การด ารงชีวิต 
ส 3.1 ป.3/3 อธิบายได 
วาทรัพยากรที่มีอยู อยาง
จ ากัดมีผลตอการผลิตและ
บริโภค 
สินคาและบริการ 
 
 

ทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้าใน
ชีวิตประจ าวัน 
จ าแนกความต้องการและความจ าเป็นใน
การใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิต 
อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมีผลต่อ
การผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

งานดีเพราะฝีมือ 
Smart 

Crafts 

26 16 



๗๓ 

 

โครงสร้างรายวิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                          ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓                                                                                
เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง                                คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
           

องค์ที่ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชื่อหน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ 
มนุษย์

มหัศจรรย์ 
 

ส 5.2 ป.4/2  อธิบายการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง 

สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงจากอะไร 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
และผลที่เกิจากการเปลี่ยนแปลง เช่นการ
ตั้งถิ่นฐาน การย้ายถิ่น 

Animal

s' 

world 

26 17 

๒ 
บ้านแสน

สุข 
 

ส 5 .1 ป4/3 อธิบายลักษณะทาง
กายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและ
สถานที่ส าคัในจังหวัด                   

ลักษณะที่แตกต่างกันของทรัพยากร 
ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากร และสถานที่ส าคัญในจังหวัด 

Animal

s food 

crops 

26 17 

๓ 
ของดีถิ่น

ไทย 
 

ส 3.1 ป4/1 ระบุสินค้าและบริการที่ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
ส 3.1 ป4/3 ยกตัวอย่างการใช้
ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่าง
ประหยัด     

ประโยชน์ของสินค้าในชีวิตประจ าวัน 
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและ
บริการ เพื่อการด าเรงชีวิตอย่ทางมีดุล
ภาพ 
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่าง
มีดุลยภาพ 

Little 

Invent

or 

26 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

โครงสร้างรายวิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                     ภาคเรยีนที่ ๑ / ๒๕๖๓                                                                                
เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง                                คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
           

องค์ที่ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชื่อหน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ 
มนุษย์

มหัศจรรย์ 
 

ส 2.1 ป.5/1  ยกตัวอย่างและ
ปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท   
สิทธิเสรีภาพ  และหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดี  
ส 2.1 ป.5/2 เสนอวิธีการปกปูอง
คุ้มครองตนเองหรือผู้อ่ืนจากการ
ละเมิดสิทธิเด็ก 

พลเมืองที่ดี 
การปฏิบัติตนตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่  
ท าให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
การปกปูองคุ้มครองตนเองหรือ
ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก เป็น
หน้าที่ของทุกคน 

โซ่ชีวิต 
Chain of 

life 

26 17 

๒ 
บ้าน 

แสนสุข 
 

ส 3.1 ป.5/1 อธิบายปัจจัยการ
ผลิตสินค้าและบริการ 

เศรษฐกิจแสนสนุก 
การผลิตสินค้าและบริการมีปัจจัย
หลายด้านในการตัดสินใจเลือกผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

ท าไม ท ามือ 
Why 

handmade? 

26 17 

๓ 
ของดีถิ่น

ไทย 

ส 2.1 ป.5/3 เห็นคุณค่าวัฒนธรรม
ไทยที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตใน
สังคมไทย 
ส 2.1 ป.5/4 มีส่วนร่วมในการ
อนุ รั กษ์ และเผยแพร่ภู มิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน 

ความภูมิใจในวัฒนธรรมของตน 
วัฒนธรรมไทยเป็นวิถีการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกที่ควร
อนุรักษ์และเผยแพร่แก่ชนรุ่นหลัง 

แปลงร่าง แปรรูป 
Food 

preservation 

26 16 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

โครงสร้างรายวิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                     ภาคเรยีนที่ ๑ / ๒๕๖๓                                                                                
เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง                                คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
           

องค์ที่ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชื่อหน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ 
มนุษย์

มหัศจรรย์ 

ส 2.1 ป. 6/1  ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจ าวันของครอบครัวและ
ชุมชน 

ชีวิตกับชุมชน 
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและ
ชุมชนท าให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ร่างกายมหัศจรรย์ 
Miracle of 

my body 

26 17 

๒ 
บ้าน 

แสนสุข 
 

ส 2 .1  ป .6/5  ติ ดตามข อมู ล 
ข่ า วสาร  เหตุการณ ต าง  ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใชข้อ
มูลขาวสารในการเรียนรูไดเหมาะสม 

การเสพข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน 
ข้อมูล ข่าวสาร แพร่หลายอย่าง
รวดเร็ว จ าเป็นต้องรู้จักเลือกรับและ
ใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม การรู้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

พลังงานกับชีวิต 
Energy in 

daily life 

26 17 

๓ 
ของดีถิ่น

ไทย 

ส 4.3 ป.6/4 อธิบายภูมิปญญาไทย       
ที่ส าคัญสมัยรัตนโกสินทรที่  น่าภาค 
ภูมิใจ และควรคาแกการอนุรักษไว 
ส 5.2 ป.6/3 จัดท าแผนการใช
ทรัพยากรในชุมชน 

ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
ผลจากการรักษาและท าลาย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย 
แนวทางในการจัดการทรัพยากร
อย่างยั่งยืนโดยมีจิตส านึกรู้คุณค่า 

ภูมิใจไทยท า 
THALAND'

S PRIDE 

Thai 

crafts 

26 16 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                     ภาคเรยีนที่ ๒ / ๒๕๖๓                                                                                
เวลา ๑๒๐  ชั่วโมง                                คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
                                                                                          

องค์ที่  มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชื่อหน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๔ 
สื่อสร้างสรรค์ 

 

ส 3.1 ป. 1/1 ระบุสินค้าและ
บ ริ ก า ร ที่ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
ส 3.1 ป. 1/2 ยกตัวอย่างการ
ใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวันที่ไม่
เกินตัวและเห็นประโยชน์ 
ของการออม 
ส 3.1 ป. 1/3 ยกตัวอย่างการ
ใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวัน
อย่างประหยัด 

สินค้าและการบริการในชีวิตของเรา 
การใช้สินค้าและบริการในชีวิต ประจ าวันควร
เลือกใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ของเล่น
ของฉัน 

My toy 

26 17 

มารู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินกันเถอะ 
การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพต้องมีการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม 
การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ า วันอย่างประหยัด
ส่งผลต่อการด ารงชีวิตในอนาคต 

26 17 

๕ 
สุนันทาที่รัก 
 

ส 5.1 ป. 1/1 แยกแยะสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวที่เกิดข้ึนเองตาม 
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
ส 5.1 ป. 1/2 ระบุ
ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง 
ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว 
ส 5.1 ป. 1/3 ระบุทิศหลัก
และท่ีตั้งของสิ่งต่างๆ  
ส 5.1 ป. 1/4 ใช้แผนผังง่าย ๆ 
ในการแสดงต าแหน่งของ 
สิ่งต่างๆในห้องเรียน 
ส 5.2 ป. 1/1 บอกสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์  
ส 5.2 ป. 1/2 สังเกตและ 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง  
ของสภาพ แวดล้อมที่อยู่รอบตัว 
ส 5.2 ป. 1/3 มีส่วนร่วมใน
การดูแลสิ่งแวดล้อมที่  
บ้านและห้องเรียน 

สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นที่บ้านและที่โรงเรียน 

หมู่บ้าน
ของฉัน 
My 

village 

in my 

mind 

26 17 

สิ่งต่างๆวางอยู่ตรงไหน 
ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะทิศของสิ่งต่างๆ 
รอบตัว เช่น ที่อยู่อาศัย บ้านของเพ่ือนบ้าน ถนน 
ต้นไม้ ทุ่งนา ไร่ สวน ที่ราบ ภูเขา แหล่งน้ า 
ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก ใต้ ตะวันตก) และ
ที่ตั้งของสิ่งต่างๆ รอบตัว 

26 17 

สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม 

26 16 

มารู้จักวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านกันเถอะ 
การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดลิ้มในบ้านและ
ห้องเรียน 

26 16 



๗๗ 

 

องค์ที่  มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชื่อหน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๖ 
รอบรั้วริมวัง 

 

ส 4.1 ป. 1/1 บอกวัน เดือน 
ปี  และการนับช่วงเวลาตาม
ปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ส 4. 1 ป. 1 /2 เ รี ยงล า 
ดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ตามวันเวลาที่เกิดข้ึน 
ส 4.2 ป.1/2 บอกเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน 
ส 5.1 ป. 1/4 สังเกตและบอก
การเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
อากาศในรอบวัน 

เวลากับประวัติศาสตร์ที่ผ่านไป 
เวลามีความส าคัญต่อการบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ 
เหตุการณ์ที่มีความส าคัญควรจดจ าตามวัน เวลา
ที่เกิดขึ้น 

ชีวิตของ
ฉัน 

My real 

life 

26 17 

เหตุการณ์ในอดีตนั้นย่อมมีผลกับปัจจุบัน 
เหตุการณ์ในอดีตส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ
ตนเองในปัจจุบัน 

26 17 

การเปลี่ยนแปลงของอากาศรอบตัวเรา 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบ
วันเชิน กลางวัน กลางคืน ความร้อนของอากาศ 
ฝน – เมฆ – ลม 

26 16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๗๘ 

 

โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                          ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๓                                                                                
เวลา ๑๒๐  ชั่วโมง                                คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
                                                                                          

องค์ที่  มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชื่อหน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๔ 
สื่อสร้างสรรค์ 

 

ส  5 . 2  ป .2 /1  อธิ บ า ย
ความส าคัญและคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และทางสังคม 
ส 5.2 ป.2/2 แยกแยะและ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้
แล้วไม่หมดไป และที่ใช้แล้ว
หมดไปอย่างคุ้มค่า 

สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อเราอย่างไร 
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ในการ
ด าเนินชีวิต 
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น อากาศ แสงอาทิตย์ 
สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ เช่น น้ า ดิน ปุาไม้ 
สัตว์ปุา 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

วัสดุที่หนูรู้จัก 
Materials 

26 17 

๕ 
สุนันทาที่รัก 

ส 3.1 ป . 2/1 ร ะ บุ
ทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้า 
แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
ส 5.2 ป.2/1 อธิบาย
ความส าคัญและคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และทางสังคม 

ทรัพยากรที่สามารถมาผลิตสินค้า 
การผลิตสินค้าและบริการ ต้องรู้จักใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ในการ
ด าเนินชีวิต 
 

สนุกกับดิน 
Soil 

Story 

26 17 

๖ 
รอบรั้วริมวัง 

 

ส 4.1 ป.2/1 ใช้ระบุเวลาที่
แสดงเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต 
ส 5.1 ป.2/1 อธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ ระหว่างโลก
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 

ช่วงเวลากับชีวิต 
ช่วงเวลาของอดีต ปัจจุบัน  และอนาคตมี
ผลต่อการด าเนินชีวิต 3 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มนุษย์สร้างข้ึน 
ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

แสงและชีวิต 
Light and 

Life 

26 16 

  
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                          ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๓                                                                                
เวลา ๑๒๐  ชั่วโมง                                คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
                                                                                          

องค์ที่  มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชื่อหน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๔ 
สื่อสร้างสรรค์ 

 

ส 3.1 ป.3/1 ส ารวจขอมูลทาง
ภูมิศาสตรในโรงเรียนและชุมชน
โดยใชแผนผัง แผนที่ และรูป 
ถ าย เพ่ือแสดงระยะทิศทาง 
ความสัมพันธของต าแหนง 
ส 3.1 ป.3/3 อธิบายได 
วาทรัพยากรที่มีอยูอยางจ ากัดมี
ผลตอการผลิตและบริโภคสินคา 

ทรัพยากรที่แตกต่างกันในท้องถอ่ิน
ต่างๆ 
จ าแนกความต้องการและความ
จ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการใน
การด ารงชีวิต 
อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมี
ผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและ
บริการ 

พลังสร้างสรรค์ 
Creative 

energy 

26 17 

๕ 
สุนันทาที่รัก 

ส 5.1 ป.3/1 จ าแนกสิ่งแวด 
ลอมรอบตัวที่ เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน 
ส 5.2 ป.3/1 อธิบายสาเหตุที่
ท าใหเกิดมลพิษโดยมนุษย 

มลพิษมีผลต่อชีวิตอย่างไร 
ข้อมูลท างภูมิศ าสตร์ในชุมชนแผนที่ 
แผนผัง และรูปถา่ยความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง 
ความหมายและประเภทของมลพิษ
ที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 

โลกสวยด้วยมือเรา 
Green 

World 

26 17 

๖ 
รอบรั้วริมวัง 

 

ส 4.1 ป.3/1 เทียบศักราชที่
ส า คั ญ ต า ม ป ฏิ ทิ น ที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
ส 5.1 ป3/1 ส ารวจขอ 
มูลทางภูมิศาสตรและรูป 
ถายเพ่ือแสดงความสัมพันธของ
ต าแหนง ระยะ ทิศทาง 

รู้จักการเทียบเวลาโดยใช้ปฏิทิน 
ชีวิตประจ าวันสัมพันธ์กับศักราช 
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน 
แผนผัง แผนที่ และรูปถ่าย 
ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ 
ทิศทาง 

รอบรู้จักรวาล 
Planet 

Phenomena 

26 16 

  
 

 

 
 
 
 

 
 



๘๐ 

 

โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                      ภาคเรยีนที่ ๒ / ๒๕๖๓                                                                                
เวลา ๑๒๐  ชั่วโมง                                คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
                                                                                          

องค์ที่  มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชื่อหน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๔ 
ส่ือ

สร้างสรรค์ 

ส 5 .1 ป4/2 อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใน
จังหวัดและผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกิดจาก
อะไร 
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญใน
จังหวัดของตน 

Little 

Engineer 

26 17 

๕ 
สุนันทาที่

รัก 

ส 3.1 ป.4/1 ระบุปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ 
ส  3 . 2  ป . 4 / 1  อ ธิ บ า ย
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชน   

เศรษฐกิจของชุมชน 
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและ
บริการ เพื่อการด าเรงชีวิตอย่ทางมีดุลภาพ 
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนส่งผลให้เกิด
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ 

Comparison 26 17 

๖ 
รอบรั้วริม

วัง 

ส  4 . 1  ป . 4 / 3  แย กแ ย ะ
ป ร ะ เ ภ ท ห ลั ก ฐ า น ที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาความเป็นมาของ
ท้องถิ่น 
ส  5 . 1  ป . 4 / 1  จ า แ น ก
สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างข้ึน 

การแยกแยะประเภทหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
หลักฐานเป็นตัวบ่งชี้เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 
ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 

Universe 

model 

26 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                    ภาคเรยีนที่ ๒ / ๒๕๖๓                                                                                
เวลา ๑๒๐  ชั่วโมง                                คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
                                                                                          

องค์ที่  มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชื่อหน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๔ 
สื่อสร้างสรรค์ 

 

ส 5.1 ป.5/1 รู้ต าแหน่ง (พิกัด
ภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ  
ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง 
ส 5.1 ป.5/2 ระบุลักษณะภูมิ
ลักษณ์ที่ส าคัญในภูมิภาคของตนเอง
ในแผนที่ 

การสืบค้นทางภูมิศาสตร์ 
ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาค
ของตน 
ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ท่ีส าคัญ
ในภูมิภาคของตน 

แรงบันดาลใจจาก
ดวงดาว 

Inspiration 

from the 

stars 

26 17 

๕ 
สุนันทาที่รัก 

 
- 

 
- 

นวัตกรรมอัจฉริยะ 
Smart 

innovation 

26 17 

๖ 
รอบรั้วริมวัง 

 

 
- 

 
- 

สื่อพูดได้ 
Spoken 

materials 

26 16 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                    ภาคเรยีนที่ ๒ / ๒๕๖๓                                                                                
เวลา ๑๒๐  ชั่วโมง                                คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
                                                                                          

องค์ที่  มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชื่อหน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๔ 
สื่อสร้างสรรค์ 

 

ส 3.2 ป.6/1  อธิบายความสัมพันธ
ระหวางผูผลิต ผูบริโภค ธนาคาร 
และรัฐบาล 
ส 3.2 ป.6/2  ยกตัวอยางการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในทองถิ่น                                    
ส 3.1 ป.6/3  บอกวิธีและประโย
ชนของการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 

ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
ผู้ผลิต ผู้บริโภค  ธนาคาร และ
รัฐบาล มีความสัมพันธ์กัน และมี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ  
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นการ
บริหารจัดการเพื่อประสานประโยชน์
ในท้องถิ่น 
การใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธี
ก่อให้เกิดผลต่อการด าเนินชีวิตอย่าง
ดุลยภาพ 

สื่อสร้างสรรค์ 
Creative 

Materials 

Matters in 

Science 

26 17 

๕ 
สุนันทาที่รัก 

ส 5.2 ป. 6/1  วิ เคราะห ความ
สัมพันธ ระหว างสิ่ งแวดล อมทาง
ธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคมใน
ประเทศ 
ส 5.2 ป.6/2 อธิบายการแปลง
สภาพธรรมชาติในประเทศไทยจาก
อดีตถึงปจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงนั้น 

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมไทย 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม (ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม) ในประเทศไทย 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
ประเทศไทย 
ผลการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพท่ี
มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
สังคม (ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม) ของประเทศไทยใน
อดีตและปัจจุบบัน 

หมู่บ้านของฉัน 
SSRU 

GREEN 

26 17 

๖ 
รอบรั้วริมวัง 

 

ส 5.1 ป.6/1  ใชเครื่องมือทางภูมิ
ศาสตร (แผนที่ภาพถายชนิดตาง ๆ) 
ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพและ
สังคมของประเทศ 
ส 5.1 ป.6/2 อธิบายความสัมพันธ
ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับ

ภับพิบัติทางธรรมชาติ 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ 
รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ที่แสดงลักษณะทาง
กายภาพของประเทศไทย) 
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง

ส ารวจอวกาศ 
Planet 

Earth 

Hero 

26 16 



๘๓ 

 

องค์ที่  มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
 

ชื่อหน่วย เวลา /  
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ปรากฏการณ ทางธรรมชาติของ
ประเทศตามความสนใจ 

กายภาพกับภัยพิบัติของประเทศไทย 
เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว วาตภัย สึ
นาม ิภัยแล้ง ดินถล่ม และโคลนถล่ม 
การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

อภิธานศัพท ์
 
กตัญญูกตเวที  ผู้รู้อุปการะที่ท่านท าแล้วและตอบแทน แยกออกเป็น  ๒ ข้อ ๑. กตัญญู รู้คุณท่าน ๒. กตเวทีตอบ

แทนหรือสนองคุณท่าน ความกตัญญูกตเวทีว่าโดยขอบเขต แยกได้ เป็น ๒ ระดับ คือ ๒.๑ กตัญญูกตเวทีต่อ
บุคคลผู้มีคุณความดีหรืออุปการะต่อตนเป็นส่วนตัว ๒.๒  กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้ได้บ าเพ็ญคุณประโยชน์
หรือมีคุณความดี เกื้อกูลแก่ส่วนร่วม 

กตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ / โรงเรียน  ในฐานะที่เป็นศิษย์ พึงแสดงความเคารพนับถืออาจารย์ ผู้ เปรียบเสมือนทิศ
เบื้องขวา ดังนี้ ๑. ลูกต้อนรับ แสดงความเคารพ  ๒. เข้าไปหา เพ่ือบ ารุง รับใช้ ปรึกษา ซักถาม รับค าแนะน า 
เป็นต้น ๓.ฟังด้วยดี ฟังเป็น รู้จักฟัง ให้เกิดปัญญา ๔. ปรนนิบัติ ช่วยบริการ ๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ   
เอาจริงเอาจังถือเป็นกิจส าคัญด้วยดี 

กรรม การกระท า หมายถึง การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา คือ ท าด้วยความจงใจ ประกอบด้วยความ  
จงใจหรือจงใจท าดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เช่น  ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตว์ในตกลงไปตายเป็นกรรม  
แต่ขุดบ่อน้ าไว้กินไว้ใช้ สัตว์ตกลงไปตายเองไม่เป็นกรรม (แต่ถ้ารู้อยู่ว่าบ่อน้ าที่ตนขุดไว้อยู่ในที่ซึ่งคนจะพลัด
ตกได้ง่ายแล้วปล่อยปละละเลย มีคนตกลงไปก็ไม่พ้นกรรม) การกระท าที่ดีเรียกว่า “กรรมดี” ที่ชั่วเรียกว่า 
“กรรมชั่ว”  

กรรม ๒  กรรมจ าแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุมี ๒ คือ ๑. อกุศลกรรม กรรมที่เป็นอกุศล กรรมชั่ว   
คือเกิดจากอกุศลมูล ๒. กุศลกรรม กรรมที่เป็นกุศล กรรมดี คือกรรมที่เกิดจากกุศลมูล 

กรรม ๓  กรรมจ าแนกตามทวารคือทางที่กรรมมี ๓ คือ ๓. กายกรรม การกระท าทางกาย ๒. วจีกรรม                  
การกระท าทางวาจา ๓. มโนกรรม การกระท าทางใจ 

กรรม ๑๒  กรรมจ าแนกตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ผล มี ๑๒ อย่าง คือ 
 หมวดที่ ๑ ว่าด้วยปากกาล คือจ าแนกตามเวลาที่ให้ผล ได้แก่ ๑. ทิฏฐิธรรมเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลใน

ปัจจุบัน คือในภพนี้ ๒. อุปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในภาพที่จะไปเกิด คือ ในภพหน้า ๓. อปราบปริเวทนี
ยกรรม กรรมที่ให้ผลในภพต่อ ๆ ไป ๔. อโหสิกรรม กรรมเลิกให้ผล  

 หมวดที่ ๒ ว่าโดยกิจ คือการให้ผลตามหน้าที่ ได้แก่ ๕. ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิด หรือกรรมที่เป็นตัวน าไป
เกิด ๖. อุปัตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน คือ เข้าสนับสนุนหรือซ้ าเติมต่อจากชนกกรรม ๗. อุปปีฬกกรรม 
กรรมบีบคั้น คือเข้ามาบีบคั้นผลแห่งชนกกรรม และอุปัตถัมภกกรรมนั้นให้แปรเปลี่ยนทุเลาเบาลงหรือสั้นเข้า 
๘. อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน คือ กรรมแรงฝุายตรงข้ามที่เข้าตัดรอนให้ผลของกรรมสองอย่างนั้นขาดหรือ
หยุดไปทีเดียว 

 หมวดที่ ๓ ว่าโดยปานทานปริยาย คือจ าแนกตามล าดับความแรงในการให้ผล ได้แก่ ๙. ครุกรรม กรรมหนัก 
ให้ผลก่อน ๑๐. พหุลกรรม หรือ อาจิณกรรม กรรที่ท ามากหรือกรรมชินให้ผลรองลงมา ๑๑. อาสันนกรรม 
กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกล้ตาย ถ้าไม่มีสองข้อก่อนก็จะให้ผลก่อนอ่ืน ๑๒. กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวา
ปนกรรม กรรมสักว่าท า คือเจตนาอ่อน หรือมิใช่เจตนาอย่างนั้น ให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมอ่ืนจะให้ผล  

กรรมฐาน ที่ตั้งแห่งการงาน อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจ อุบายทางใจ วิธีฝึกอบรมจิต มี ๒ ประเภท คือ สมถกร
รมฐาน คือ อุบายสงบใจ วิปัสสนากรรมฐาน อุบายเรืองปัญญา  

 
 



๘๕ 

 

กุลจิรัฏตธรรม ๔  ธรรมส าหรับด ารงความมั่นคงของตระกูลให้ยั่งยืน เหตุที่ท าให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นาน ๑. นัฏฐค
เวสนา คือ ของหายของหมด รู้จักหามาไว้ ๒. ชิณณปฏิสังขรณา คือ ของเก่าของช ารุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม  ๓. 
ปริมิตปานโภชนา คือ รู้จักประมาณในการกินการใช้  ๔. อธิปัจจสีลวันตสถาปนา คือ ตั้งผู้มีศีลธรรมเป็น
พ่อบ้านแม่เรือน  

กุศล บุญ ความดี ฉลาด สิ่งที่ดี กรรมดี  
กุศลกรรม  กรรมดี กรรมที่เป็นกุศล การกระท าที่ดีคือเกิดจากกุศลมูล  
กุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งกรรมดี ทางท าดี กรรมดีอันเป็นทางน าไปสู่สุคติมี ๑๐ อย่างได้แก่  

ก. กายกรรม ๓ (ทางกาย) ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการท าลายชีวิต ๒. อทินนาทานา เวรมณี เว้น
จากถือเอาของที่เขามิได้ให้ ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม 

ข. วจีกรรม ๔ (ทางวาจา) ได้แก่ ๔. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ ๕. ปิสุณายวาจาย เวรมณี เว้นจาก
พูดส่อเสียด ๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดค าหยาบ ๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ 

ค. มโนกรรม ๓ (ทางใจ) ๘. อนภิชฌา ไม่โลกคอยจ้องอยากได้ของเขา ๙. อพยาบาท ไม่คิดร้ายเบียดเบียน
เขา ๑๐. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม  

กุศลมูล รากเหง้าของกุศล ต้นเหตุของกุศล ต้นเหตุของความดี ๓ อย่าง ๑. อโลภะ ไม่โลภ (จาคะ) ๒. อโทสะ ไม่คิด
ประทุษร้าย (เมตตา) ๓. อโมหะ ไม่หลง (ปัญญา)   

กุศลวิตก ความตรึกที่เป็นกุศล ความนึกคิดที่ดีงาม ๓ คือ ๑. เนกขัมมวิตก ความตรึกปลอดจากกาม ๒. อพยาบาท
วิตก ความตรึกปลอดจากพยาบาท ๓. อวิหิสาวิตก ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน  

โกศล ๓ ความฉลาด ความเชี่ยวชาญ มี ๓ อย่าง ๑. อายโกศล คือ ความฉลาดในความเจริญ รอบรู้ทางเจริญและเหตุ
ของความเจริญ ๒. อปายโกศล คือ ความฉลาดในความเสื่อม รอบรู้ทางเสื่อมและเหตุของความเสื่อม ๓. อุ
ปายโกศล คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีที่จะท าให้ส าเร็จ ทั้งในการปูองกันความ
เสื่อมและในการสร้างความเจริญ  

ขันธ์ กอง พวก หมวด หมู่ ล าตัว หมวดหนึ่ง ๆ ของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นห้ากอง ได้แก่ รูปขันธ์ 
คือ กองรูป เวทนาขันธ์ คือ กองเวทนา สัญญาขันธ์ คือ กองสัญญา สังขารขันธ์ คือ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ 
คือ กองวิญญาณ เรียกรวมว่า เบญจขันธ์  

คารวธรรม ๖    ธรรม คือ ความเคารพ  การถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะพึงใส่ใจและปฏิบัติด้วย ความเอ้ือเฟ้ือ  หรือโดย
ความหนักแน่นจริงจังมี ๖ ประการ คือ ๑. สัตถุคารวตา  ความเคารพในพระศาสดา หรือพุทธคารวตา ความ
เคารพในพระพุทธเจ้า   ๒. ธัมมคารวตา  ความเคารพในพระธรรม  ๓. สังฆคารวตา  ความเคารพในพระสงฆ์  
๔. สิกขาคารวตา  ความเคารพในการศึกษา  ๕. อัปปมาทคารวตา ความเคารพในความไม่ประมาท  ๖. 
ปฏิสันถารคารวตา ความเคารพในการปฏิสันถาร  

คิหิสุข (กามโภคีสุข ๔) สุขของคฤหัสถ์ สุขของชาวบ้าน สุขที่ชาวบ้านควรพยายามเข้าถึงให้ได้สม่ าเสมอ สุขอันชอบ
ธรรมทีผู่้ครองเรือนควรมี ๔ ประการ ๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ ๒. โภคสุข   สุขเกิดจากการใช้จ่าย
ทรัพย์ ๓. อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ ๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ (ไม่บกพร่อง
เสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ)  

ฆราวาสธรรม  ๔  ธรรมส าหรับฆราวาส ธรรมส าหรับการครองเรือน หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์  
๔ ประการ ได้แก่ ๑. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง ๒. ทมะ คือ การฝึกฝน การ
ข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ  ฝึกหัด  ดัดนิสัย  แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้า
ด้วยสติปัญญา ๓. ขันติ  คือ ความอดทน ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง    



๘๖ 

 

ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย ๔. จาคะ คือ เสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบา และ
ผลประโยชน์ส่วนตนได้  ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์  ความคิดเห็นและความต้องการของผู้อ่ืน พร้อม
ที่จะร่วมมือช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวหรือ เอาแต่ใจตัว   

จิต    ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ สภาพที่นึกคิด ความคิด ใจ ตามหลักฝุายอภิธรรม จ าแนกจิตเป็น ๘๙ แบ่งโดยชาติเป็น
อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ วิปากจิต ๓๖ และกิริยาจิต ๘   

เจตสิก ธรรมที่ประกอบกับจิต อาการหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ศรัทธา เมตตา 
สติ ปัญญาเป็นต้น มี ๕๒ อย่าง จัดเป็นอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ อกุศลเจตสิก ๑๔ โสภณเจตสิก ๒๕  

ฉันทะ ๑. ความพอใจ ความชอบใจ ความยินดี ความต้องการ ความรักใคร่ในสิ่งนั้น ๆ ๒. ความยินยอม ความยอมให้ที่
ประชุมท ากิจนั้น ๆ ในเมื่อตนมิได้ร่วมอยู่ด้วย เป็นธรรมเนียมของภิกษุที่อยู่ในวัดซึ่งมีสีมารวมกัน มีสิทธิที่จะ
เข้าประชุมท ากิจของสงฆ์ เว้นแต่ภิกษุนั้นอาพาธ จะเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ได้ ก็มอบฉันทะคือ แสดงความ
ยินยอมให้สงฆ์ท ากิจนั้น ๆ ได้  

ฌาน การเพ่ง การเพ่งพินิจด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ มี ๒ ประเภท คือ ๑. รูปฌาน ๒. อรูปฌาน  
ฌานสมบัติ การบรรลุฌาน การเข้าฌาน  
ดรุณธรรม  ธรรมที่เป็นหนทางแห่งความส าเร็จ คือ ข้อปฏิบัติที่เป็นดุจประตูชัยอันเปิดออกไปสู่ความสุข ความ

เจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต ๖ ประการ คือ ๑. อาโรคยะ คือ รักษาสุขภาพดี มิให้มีโรคทั้งจิตและกาย  ๒. ศีล คือ มี
ระเบียบวินัย  ไม่ก่อเวรภัยแก่สังคม  ๓. พุทธานุมัติ คือ ได้คนดีเป็นแบบอย่าง ศึกษาเยี่ยงนิยมแบบอย่างของ
มหาบุรุษพุทธชน ๔. สุตะ คือ ตั้งเรียนรู้ให้จริง เล่าเรียนค้นคว้าให้รู้เชี่ยวชาญใฝุสดับเหตุการณ์ให้รู้เท่าทัน  ๕. 
ธรรมานุวัติ คือ ท าแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ด ารงมั่นในสุจริต ทั้งชีวิตและงานด าเนินตามธรรม ๖. อลีนตา คือ มี
ความขยันหมั่นเพียร มีก าลังใจแข็งกล้า ไม่ท้อแท้เฉ่ือยชา เพียรก้าวหน้าเรื่อยไป  

 หมายเหต ุหลักธรรมข้อนี้เรียกชื่ออีกย่างหนึ่งว่า “วัฒนมุข” ตรงค าบาลีว่า “อัตถทวาร” ประตูแห่งประโยชน์ 
ตัณหา (๑) ความทะยานอยาก ความดินรน ความปรารถนา ความแส่หา มี ๓ คือ ๑. กามตัณหา ความทะยานอยากใน

กาม อยากได้อารมณ์อันน่ารักน่าใคร่ ๒. ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยากเป็นนั่นเป็นนี่ ๓. วิภวตัณหา 
ความทะยานอยากในวิภพ อยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ อยากพรากพ้นดับสูญไปเสีย 

ตันหา (๒) ธิดามารนางหนึ่งใน ๓ นาง ที่อาสาพระยามารผู้เป็นบิดา เข้าไปประโลมพระพุทธเจ้าด้วยอาการ 
ต่าง ๆ ในสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ที่ต้นอชปาลนิโครธ ภายหลังตรัสรู้ ใหม่ ๆ (อีก ๒ นางคือ อรดี              
กับราคา)  

ไตรลักษณ์    ลักษณะสาม คือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตน ๑. อนิจจตา (ความเป็นของไม่เที่ยง)  
๒. ทุกขตา (ความเป็นทุกข์) ๓. อนัตตา (ความเป็นของไม่ใช่ตน)   

ไตรสิกขา    สิกขาสาม ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา ๓ อย่าง คือ ๑. อธิศีลสิกขาหมายถึง สิกขา คือศีลอันยิ่ ง  
 ๒. อธิจิตตสิกขา หมายถึง สิกขา คือ จิตอันยิ่ ง ๓. อธิปัญญาสิกขา หมายถึง สิกขา คือ ปัญญา 
อันยิ่ง เรียกกันง่าย ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา  

ทศพิธราชธรรม ๑๐ ธรรม ส าหรับพระเจ้าแผ่นดิน คุณสมบัติของนักปกครองที่ดี สามารถปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
และยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน จนเกิดความชื่นชมยินดี มี ๑๐ ประการ คือ ๑. ทาน การให้ทรัพย์สิน
สิ่งของ  ๒. ศีล ประพฤติดีงาม ๓. ปริจจาคะ ความเสียสละ ๔. อาชชวะ ความซื่อตรง ๕. มัททวะ ความ
อ่อนโยน ๖. ตบะ ความทรงเดช เผากิเลสตัณหา ไม่หมกมุ่นในความสุขส าราญ ๗. อักโกธะความไม่กริ้วโกรธ  
๘. อวิหิงสา ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน ๙. ขันติ ความอดทนเข้มแข็ง ไม่ท้อถอย ๑๐. อวิโรธนะ ความไม่คลาด
ธรรม   



๘๗ 

 

ทิฏธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน คือ ประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ 
ที่คนทั่วไปปรารถนา เช่น ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น มี ๔ ประการ คือ ๑.อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วย
ความหมั่น ๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา ๓. กัลยาณมิตตตา ความมีเพ่ือนเป็นคนดี ๔. สมชีวิตา การ
เลี้ยงชีพตามสมควรแก่ก าลังทรัพย์ที่หาได้ 

ทุกข์ ๑. สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก สภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและดับสลาย เนื่องจากต้องไป
ตามเหตุปัจจัยที่ไม่ข้ึนต่อตัวมันเอง ๒. สภาพที่ทนได้ยาก ความรู้สึกไม่สบาย ได้แก่ ทุกขเวทนา  

ทุกรกิริยา กิริยาที่ท าได้ยาก การท าความเพียรอันยากที่ใคร ๆ จะท าได้ เช่น การบ าเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษ ด้วย
วิธีทรมานตนต่าง ๆ เช่น กลั้นลมอัสสาสะ (ลมหายใจเข้า) ปัสสาสะ (ลมหายใจออก) และอดอาหาร เป็นต้น  

ทุจริต ๓ ความประพฤติไม่ดี ประพฤติชั่ว ๓ ทาง ได้แก่ ๑. กายทุจริต ประพฤติชั่วทางกาย ๒. วจีทุจริต ประพฤติชั่ว
ทางวาจา ๓. มโนทุจริต ประพฤติชั่วทางใจ  

เทวทูต ๔ ทูตของยมเทพ สื่อแจ้งข่าวของมฤตยู สัญญาณที่เตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต มีให้มีความประมาท 
ได้แก่ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ๓ อย่างแรกเรียกเทวทูต ส่วนสมณะเรียกรวมเป็นเทวทูตไปด้วยโดย
ปริยายเพราะมาในหมวดเดียวกัน แต่ในบาลีท่านเรียกว่านิมิต ๔ ไม่ได้เรียกเทวทูต  

ธาตู ๔ สิ่งที่ทรงภาวะของมั้นอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปจจัย ได้แก่ ๑. ปฐวีธาตุ หมายถึง สภาวะที่แผ่ไปหรือกินเนื้อที่ 
เรียกชื่อสามัญว่า ธาตุเข้มแข็งหรือธาตุดิน ๒. อาโปธาตุ หมายถึง สภาวะที่เอิบอาบดูดซึม เรียกสามัญว่า ธาตุ
เหลว หรือธาตุน้ า ๓. เตโชธาตุ หมายถึง สภาวะที่ท าให้ร้อน เรียกสามัญว่า ธาตุไฟ ๔. วาโยธาตุ หมายถึง 
สภาวะที่ท าให้เคลื่อนไหว เรียกสามัญว่า ธาตุลม  

นาม ธรรมที่รู้จักกันด้วยชื่อ ก าหนดรู้ด้วยใจเป็นเรื่องของจิตใจ สิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีรูปแต่น้อมมาเป็นอารมณ์ของจิตได้  
นิยาม ๕ ก าหนดอันแน่นอน ความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ๑. อุตุนิยาม (กฎธรรมชาติ

เกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะ ดิน น้ า อากาศ และฤดูกาล อันเป็น
สิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์) ๒. พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ มีพันธุกรรมเป็นต้น) ๓. จิตตนิยาม 
(กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต) ๔. กรรมนิยาม  (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ 
กระบวนการให้ผลของการกระท า)  ๕. ธรรมนิยาม  (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุ 
เป็นผลแก่กันแห่งสิ่งทั้งหลาย 

นิวรณ์ ๕ สิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดี อกุศลธรรมที่ท าจิตให้เศร้าหมอง
และท าปัญญาให้อ่อนก าลัง ๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม ความต้องการกามคุณ)  ๒. พยาบาท (ความคิด
ร้าย ความขัดเคืองแค้นใจ) ๓. ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ (คามฟูุงซ่านและร้อนใจ 
ความกระวนกระวายกลุ้มกังวล) ๕. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย)  

นิโรธ ความดับทุกข์ คือดับตัณหาได้สิ้นเชิง ภาวะปลอดทุกข์ เพราะไม่มีทุกข์ท่ีจะเกิดข้ึนได้ หมายถึง พระนิพพาน  
บารมี คุณความดีที่บ าเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพ่ือบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งมี ๑๐ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ 

สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา  
บุญกิริยาวัตถุ ๓ ที่ตั้งแห่งการท าบุญ เรื่องที่จัดเป็นการท าความดี หลักการท าความดี ทางความดีมี ๓ ประการ คือ ๑. 

ทานมัย คือท าบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ ๒. ศีลมัย คือ ท าบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดีมีระเบียบวินัย 
๓. ภาวนมัย คือ ท าบุญด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ  

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ที่ตั้งแห่งการท าบุญ ทางความดี ๑. ทานมัย คือท าบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ ๒. สีลมัย คือ ท าบุญ
ด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดี ๓. ภาวนมัย คือ ท าบุญด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ ๔. อป
จายนมัย คือ ทบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน ๕. เวยยาวัจจมัย คือ ท าบุญด้วยการช่วยขวนขวาย รับ
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ใช้ ๖. ปัตติทานมัย คือ ท าบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อ่ืน ๗. ปัตตานุโมทนามัย คือ ท าบุญด้วย
การยินดีในความดีของผู้อื่น ๘. ธัมมัสสวนมัย คือ ท าบุญด้วยการฟังธรรม ศึกษาหาความรู้ ๙. ธัมมเทสนามัย 
คือท าบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้ ๑๐. ทิฏฐุชุกรรม คือ ท าบุญด้วยการท าความเห็นให้ตรง 

บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา บุพนิมิต แปลว่า สิ่งที่ เป็นเครื่องหมายหรือสิ่งบ่งบอกล่วงหน้า พระพุทธองค์ ตรัส
เปรียบเทียบว่า ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้น ย่อมมีแสงเงินแสงทองปรากฏให้เห็นก่อนฉันใด ก่อนที่อริยมรรคซึ่ง
เป็นข้อปฏิบัติส าคัญในพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น ก็มีธรรมบางประการปรากฏขึ้นก่อน เหมือนแสงเงินแสง
ทองฉันนั้น องค์ประกอบของธรรมดังกล่าว หรือบุพนิมิตแห่งมัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่  ๑. กัลป์ยาณมิตตตา 
ความมีกัลยาณมิตร ๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล มีวินัย มีความเป็นระเบียบในชีวิตของตนและในการอยู่
ร่วมในสังคม ๓. ฉันทสัมปทา ถึงพร้อมด้วยฉันทะ พอใจใฝุรักในปัญญา สัจธรรม ในจริยธรรม ใฝุรู้ในความ
จริงและใฝุท าความดี ๔. อัตตสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยการที่จะฝึกฝน พัฒนาตนเอง เห็นความส าคัญของ
การที่จะต้องฝึกตน ๕. ทิฏฐิสัปทา ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ยึดถือ เชื่อถือในหลักการ และมีความเห็นความ
เข้าใจพ้ืนฐานที่มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย ๖. อัปปมาทสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท มีความ
กระตือรือร้นอยู่เสมอ  เห็นคุณค่าของกาลเวลา เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้เร่งรัดการค้นหา
ให้เขาถึงความจริงหรือในการท าชีวิตที่ดีงามให้ส าเร็จ ๗. โยนิโสมนสิการ รู้จัดคิดพิจารณา มองสิ่งทั้งหลายให้
ได้ความรู้และได้ประโยชน์ที่จะเอามาใช้พัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป (แสงเงินแสงทองของชีวิตที่  ดีงาม : พระ
ธรรมปิฎก) (ป.อ. ปยุตฺโต) 

เบญจธรรม ธรรม ๕ ประการ ความดี ๕ อย่าง ที่ควรประพฤติคู่กันไปกับการรักษาเบญจศีลตามล าดับข้อ ดังนี้ ๑. เมตตา
กรุณา ๒. สัมมาอาชีวะ ๓. กามสังวร (ส ารวมในกาม) ๔. สัจจะ ๕. สติสัมปชัญญะ  

เบญจศีล ศีล ๕ เว้นฆ่าสัตว์ เว้นลักทรัพย์ เว้นประพฤติผิดในกาม เว้นพูดปด เว้นของเมา  
ปฐมเทศนา เทศนาครั้งแรก หมายถึง ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ในวันขึ้น ๑๕ ค่ า 

เดือน ๘ หลังจากวันตรัสรู้สองเดือน ที่ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี  
ปฏิจจสมุปบาท สภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึ งมีขึ้น การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัย

ต่อเนื่องกันมา  
ปริยัติ พุทธพจน์อันจะพึงเล่าเรียน สิ่งที่ควรเล่าเรียน การเล่าเรียนพระธรรมวินัย  
ปธาน ๔ ความเพียร ๔ อย่าง ได้แก่ ๑. สังวรปธาน คือ การเพียรระวังหรือเพียรปิดกั้น (ยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด 

ไม่ให้เกิดขึ้น) ๒. ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ๓. ภาวนาปธาน คือ         เพียรเจริญ หรือ
ท ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ๔. อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปและ
ท าให้เพ่ิมไพบูลย์  

ปปัญจธรรม ๓ กิเลสเครื่องเนิ่นช้า กิเลสท่ีเป็นตัวการท าให้คิดปรุงแต่งยึดเยื้อพิสดาร ท าให้เขาห่างออกไปจากความเป็น
จริงง่าย ๆ เปิดเผย ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ และขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริง หรือท าให้          ไม่อาจแก้ปัญหา
อย่างถูกทางตรงไปตรงมา มี ๓ อย่าง คือ ๑. ตัณหา (ความทะยานอยาก ความปรารถนาที่จะบ ารุงบ าเรอ 
ปรนเปรอตน ความยากได้อยากเอา) ๒. ทิฏฐิ (ความคิดเห็น ความเชื่อถือ ลักธิ ทฤษฎี อุดมการณ์ต่าง ๆ ที่ยึดถือ
ไว้โดยงมงายหรือโดยอาการเชิดชูว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอ่ืนเท็จทั้งนั้น เป็นต้น ท าให้ปิดตัวแคบ ไม่ยอมรับฟัง
ใคร ตัดโอกาสที่จะเจริญปัญญา หรือคิดเตลิดไปข้างเดียว ตลอดจนเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนบีบคั้นผู้อ่ืนที่ไม่
ถืออย่างตน ความยึดติดในทฤษฎี ฯลฯ คือความคิดเห็นเป็นความจริง) ๓. มานะ (ความถือตัว ความส าคัญตนว่า
เป็นนั่นเป็นนี่ ถือสูง ถือต่ า ยิ่งใหญ่ เท่าเทียมหรือด้อยกว่าผู้อื่น ความอยากเด่นอยากยกชูตนให้ยิ่งใหญ่)   

ปฏิเวธ เข้าใจตลอด แทงตลอด ตรัสรู้ รู้ทะลุปรุโปร่ง ลุล่วงด้วยการ 
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ปฏิ เวธสัทธรรม  สัทธรรม คือ ผลอันจะพึงเข้าถึงหรือบรรลุด้วยการปฏิบัติ ได้แก่  มรรค ผล และนิพพาน 
 

ปัญญา  ๓   ความรอบรู้  เข้าใจ  รู้ซึ้ง มี ๓ อย่าง คือ ๑. สุตมยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การสดับการเล่าเรื่อง)   
๒. จินตามนปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การคิด การพิจารณาหาเหตุผล) ๓. ภาวนามยปัญญา (ปัญญาเกิด  
แต่การฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ)   

ปัญญาวุฒิธรรม  ธรรม เป็ น เครื่ อ ง เจ ริ ญปั ญญา  คุ ณธรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดความ เจริ ญงอกงามแห่ งปั ญญา                           
๑. สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ เสวนาท่านผู้ทรง ๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังสัทธรรม เอาใจใส่ เล่าเรียนหาความรู้
จริง ๓. โยนิโสมนสิการ ท าในใจโดยแยบคาย คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี  ๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมถูกต้อง
ตามหลัก คือ ให้สอดคล้องพอดี ขอบเขตความหมาย และวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับธรรมข้ออ่ืน ๆ น าสิ่งที่ได้เล่า
เรียนและตริตรองเห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายของสิ่งนั้น ๆ   

ปาปณิกธรรม ๓  หลักพ่อค้า องค์คุณของพ่อค้ามี ๓ อย่าง คือ ๑ จักขุมา ตาดี (รู้จักสินค้า) ดูของเป็น สามารถค านวณ
ราคา กะทุน เก็งก าไร แม่นย า ๒. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รู้แหล่งซื้อขาย รู้ความเคลื่อนไหวความต้องการของตลาด 
สามารถในการจัดซื้อจัดจ าหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกค้า) ๓. นิสสยสัมปันโน พร้อมด้วยแหล่งทุนอาศัย (เป็นที่
เชื่อถือไว้วางในในหมู่แหล่งทุนใหญ่ ๆ หาเงินมาลงทุนหรือด าเนินกิจการโดยง่าย ๆ)   

ผัสสะ หรือ สัมผัส การถูกต้อง การกระทบ ความประจวบกันแห่งอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ มี ๖ 
คือ ๑. จักขุสัมผัส (ความกระทบทางตา คือ ตา + รูป + จักขุ - วิญญาณ)  ๒. โสตสัมผัส (ความกระทบทางหู คือ 
หู + เสียง + โสตวิญญาณ) ๓. ฆานสัมผัส (ความกระทบทางจมูก คือ จมูก + กลิ่น + ฆานวิญญาณ) ๔. ชิวหา
สัมผัส (ความกระทบทางลิ้น คือ ลิ้น + รส + ชิวหาวิญญาณ) ๕. กายสัมผัส (ความกระทบทางกาย คือ กาย + 
โผฏฐัพพะ + กายวิญญาณ) ๖. มโนสัมผัส (ความกระทบทางใจ คือ ใจ + ธรรมารมณ์ + มโนวิญญาณ) 

ผู้วิเศษ หมายถึง ผู้ส าเร็จ ผู้มีวิทยากร  
พระธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ  
พระอนุพุทธะ ผู้ตรัสรู้ตาม คือ ตรัสรู้ด้วยได้สดับเล่าเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน       
พระปัจเจกพุทธะ พระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง ซึ่งตรัสรู้เฉพาะตัว มิได้สั่งสอนผู้อื่น  
พระพุทธคุณ ๙ คุณของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ ได้แก่ อรห  เป็นผู้ไกลจากกิเลส ๒. สมฺมาสัมฺพุทฺโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบ

ได้โดยพระองค์เอง ๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ จรณะ ๔. สุคโต เป็นผู้เสด็จไปแล้ว
ด้วยดี ๕. โลกวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้
อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ๗. สตฺถา เทวมนุสฺสาน  เป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ๘. พุทฺโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้
เบิกบาน ๙. ภควา เป็นผู้มีโชค มีความเจริญ จ าแนกธรรมสั่งสอนสัตว์  

พระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้โดยชอบแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้ตาม ท่านผู้รู้ดี รู้ชอบด้วยตนเองก่อนแล้ว สอนประชุมชนให้ประพฤติ
ชอบด้วยกาย วาจา ใจ  

พระภิกษุ ชายผู้ได้อุปสมบทแล้ว ชายที่บวชเป็นพระ พระผู้ชาย แปลตามรูปศัพท์ว่า ผู้ขอหรือผู้มองเห็นภัยในสังขาร
หรือผู้ท าลายกิเลส ดูบริษัท ๔ สหธรรมิก บรรพชิต อุปสัมบัน ภิกษุสาวกรูปแรก ได้แก่ พระอัญญาโกณ
ฑัญญะ  

พระรัตนตรัย รัตนะ ๓ แก้วอันประเสริฐ หรือสิ่งล้ าค่า ๓ ประการ หลักท่ีเคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน ๓ อย่าง 
คือ ๑ พระพุทธเจ้า (พระผู้ตรัสรู้เอง และสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม) ๒.พระธรรม (ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งหลัก
ความจริงและหลักความประพฤติ) ๓. พระสงฆ์ (หมู่สาวกผู้ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า)  

พระสงฆ ์หมู่ชนที่ฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า 



๙๐ 

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึง ท่านผู้ตรัสรู้เอง และสอนผู้อ่ืนให้รู้ตาม  
พระอนุพุทธะ หมายถึง ผู้ตรัสรู้ตาม คือ ตรัสรูด้วยได้สดับเล่าเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงสอน 

ได้แก่ พระอรหันต์สาวกท้ังหลาย  
พระอริยบุคคล หมายถึง บุคคลผู้เป็นอริยะ ท่านผู้บรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปัตติผล เป็นต้น มี ๔ คือ 

๑. พระโสดาบัน 
๒. พระสกทาคามี (หรือสกิทาคามี) 
๓. พระอนาคาม ี
๔. พระอรหันต์ 
แบ่งพิสดารเป็น ๘ คือ 
พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลคู่ ๑ 
พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลคู่ ๑ 
พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลคู่ ๑ 
พระผู้ตั้งอยู่ในอรหตัตมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลคู่ ๑  

พราหมณ์ หมายถึง คนวรรณะหนึ่งใน ๔ วรรณะ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ; พราหมณ์เป็นวรรณะนักบวช
และเป็นเจ้าพิธี ถือตนว่าเป็นวรรณะสูงสุด เกิดจากปากพระพรหม  

พละ ๔ ก าลัง พละ ๔ คือ ธรรมอันเป็นพลังท าให้ด าเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่ต้องหวาดหวั่นภัยต่าง ๆ ได้แก่ ๑. 
ปัญญาพละ ก าลังคือปัญญา ๒. วิริยพละ ก าลังคือความเพียร ๓. อนวัชชพละ ก าลังคือการกระท าที่ไม่มีโทษ 
๔. สังคหพละ ก าลังการสังเคราะห์ คือ เกื้อกูลอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี   

พละ ๕ พละ ก าลัง พละ ๕ คือ ธรรมอันเป็นก าลัง ซึ่งเป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่อริยมรรค จัดอยู่ในจ าพวกโพธิปักขิยธรรม มี 
๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา  

พุทธกิจ ๕ พระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ ๕ ประการ คือ ๑. ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ ตอนเช้าเสด็จออกบิณฑบาต 
เพ่ือโปรดสัตว์ โดยการสนทนาธรรมหรือการแสดงหลักธรรมให้เข้าใจ ๒. สายณฺเห  ธมฺมเทสน  ตอนเย็น แสดง
ธรรมแก่ประชาชนที่มาเฝูาบริเวณที่ประทับ ๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาท  ตอนค่ า แสดงโอวาทแก่พระสงฆ์ ๔. 
อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน  ตอนเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาแก่พวกเทวดา ๕. ปจฺจูเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ 
วิโลกน  ตอนเช้ามืด จวนสว่าง ทรงตรวจพิจารณาสัตว์โลกว่าผู้ใดมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ 

พุทธคุณ คุณของพระพุทธเจ้า คือ ๑. ปํญญาคุณ (พระคุณ คือ ปัญญา) ๒. วิสุทธิคุณ (พระคุณ คือ ความบริสุทธิ์) ๓. 
กรุณาคุณ (พระคุณ คือ พระมหากรุณา) 

ภพ โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ ภาวะชีวิตของสัตว์ มี ๓ คือ ๑. กามภพ ภพของผู้ยังเสวยกามคุณ ๒. รูปภพ ภพของผู้เข้าถึง
รูปฌาน ๓. อรูปภพ ภพของผู้เข้าถึงอรูปฌาน  

ภาวนา ๔ การเจริญ การท าให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑. กายภาวนา ๒. สีล
ภาวนา ๓. จิตตภาวนา ๔. ปัญญาภาวนา  

ภู มิ   ๓๑  ๑ . พ้ืน เพ พ้ืน  ชั้ น  ที่ ดิ น  แผ่ นดิ น  ๒ .  ชั้ นแห่ งจิ ต  ระดับจิ ต ใจ  ระดับชี วิ ต  มี  ๓๑  ภู มิ  ได้ แก่   
อบายภูมิ ๔ (ภูมิที่ปราศจากความเจริญ)  - นิรยะ  (นรก) – ติรัจฉานโยนิ (ก าเนิดดิรัจฉาน) – ปิตติวิสัย  
(แดนเปรต)  - อสุรกาย (พวกอสูร)  กามสุคติภูมิ ๗  (กามาวจรภูมิที่เป็นสุคติ  ภูมิที่เป็นสุคติซึ่งยังเกี่ยวข้อง
กับกาม)  - มนุษย์ (ชาวมนุษย์) – จาตุมหาราชิกา (สวรรค์ชั้นที่ท้าวมหาราช ๔ ปกครอง)  - ดาวดึงส์ (แดน
แ ห่ ง เ ท พ  ๓ ๓   มี ท้ า ว สั ก ก ะ เ ป็ น ใ ห ญ่ )   -ย า ม า   ( แ ด น แ ห่ ง เ ท พ ผู้ ป ร า ศ จ า ก ค ว า ม ทุ ก ข์ )  



๙๑ 

 

 - ดุสิต  (แดนแห่งผู้เอิบอ่ิมด้วยสิริสมบัติของตน)  - นิมมานรดี (แดนแห่งเทพผู้ยินดีในการเนรมิต)  - ปรนิม
มิตวสวัตตี (แดนแห่งเทพผ   ้ยังอ านาจให้เป็นไปในสมบัติที่ผู้อื่นนิรมิตให้)   

โภคอาทิยะ ๕ ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ ในการที่จะมีหรือเหตุผลในการที่จะมีหรือครอบครองโภคทรัพย์ ๑. 
เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข ๒. บ ารุงมิตรสหายและร่วมกิจกรรมการ
งานให้เป็นสุข ๓. ใช้ปูองกันภยันตราย ๔. ท าพลี คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ อติถิพลี ต้อนรับแขก ปุพพ
เปตพลี ท าบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ ราชพลี บ ารุงราชการ เสียภาษี เทวตาพลี สักการะบ ารุงสิ่งที่เชื่อถือ ๕. อุปถัมภ์
บ ารุงสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติชอบ  

มงคล   สิ่งที่ท าให้มีโชคดีตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมที่น ามาซึ่งความสุข ความเจริญ มงคล ๓๘ ประการ 
หรือ เรียกเต็มว่า  อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด)  ๓๘ ประการ (ดูรายละเอียดมงคลสูตร)  

มิจฉาวณิชชา ๕ การค้าขายที่ผิดศีลธรรมไม่ชอบธรรม มี ๕ ประการ คือ ๑. สัตถวณิชชา ค้าอาวุธ ๒. สัตตวณิชชา ค้า
มนุษย์ ๓. มังสวณิชชา เลี้ยงสัตว์ไว้ขายเนื้อ ๔. มัชชวณิชชา ค้าขายน้ าเมา ๕. วิสวณิชชา ค้าขายยาพิษ 

มรรคมีองค์  ๘   ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกเต็มว่า “อริยอัฏฐังคิกมรรค”  ได้แก่ ๑. สัมมาทิฎฐิ เห็นชอบ ๒. 
สัมมาสังกปัปะ ด าริชอบ ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ๔. สัมมากัมมันตะ ท าการชอบ ๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพ
ชอบ ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ ๗.สัมมาสติ ระลึกชอบ ๘.  สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ  

มิจฉัตตะ ๑๐  ภาวะที่ผิด ความเป็นสิ่งที่ผิด ได้แก่ ๑. มิจฉทิฏฐิ (เห็นผิด ได้แก่ ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลัก
กุศลกรรมบถ และความเห็นที่ไม่น าไปสู่ความพ้นทุกข์) ๒. มิจฉาสังกัปปะ (ด าริผิด ได้แก่ ความด าริที่เป็น
อกุศลทั้งหลาย ตรงข้ามจากสัมมาสังกัปปะ) ๓. มิจฉาวาจา (วาจาผิด ได้แก่ วจีทุจริต ๔) ๔. มิจฉากัมมันตะ 
(กระท าผิด ได้แก่ กายทุจริต ๓) ๕. มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด ได้แก่ เลี้ยงชีพในทางทุจริต)  ๖. มิจฉาวายามะ 
(พยายามผิด ได้แก่  ความเพียรตรงข้ามกับสัมมาวายามะ)  ๗. มิจฉาสติ (ระลึกผิด ได้แก่ ความระลึกถึง
เรื่องราวที่ล่วงแล้ว เช่น ระลึกถึงการได้ทรัพย์ การได้ยศ เป็นต้น ในทางอกุศล อันจัดเป็นสติเทียม) เป็นเหตุ
ชกัน าใจให้เกิดกิเลส มีโลภะ มานะ อสสา มัจฉริยะ เป็นต้น ๘. มิจฉาสมาธิ (ตั้งใจผิด ได้แก่ ตั้งจิตเพ่งเล็ง จด
จ่อปักใจแน่วแน่ในกามราคะพยาบาท เป็นต้น หรือเจริญสมาธิแล้ว หลงเพลิน ติดหมกมุ่น ตลอดจนน าไปใช้
ผิดทาง ไม่เป็นไปเพื่อญาณทัสสนะ และความหลุดพ้น)  ๙. มิจฉาญาณ (รู้ผิด ได้แก่ ความหลงผิดที่แสดงออก
ในการคิดอุบายท าความชั่วและในการพิจารณาทบทวน ว่าความชั่วนั้น ๆ ตนกระท าได้อย่างดีแล้ว เป็นต้น ) 
๑๐. มิจฉาวิมุตติ (พ้นผิด ได้แก่ ยังไม่ถึงวิมุตติ ส าคัญว่าถึงวิมุตติ หรือส าคัญผิดในสิ่งที่มิใช่วิมุตติ)  

มิตรปฏิรูป  คนเทียมมิตร  มิตรเทียม  มิใช่มิตรแท้ มี ๔ พวก ได้แก่    
๑. คนปอกลอก  มีลักษณะ  ๔  คือ  ๑.๑  คิดเอาได้ฝุายเดียว  ๑.๒ ยอมเสียแต่น้อย 

โดยหวังจะเอาให้มาก ๑.๓ ตัวเองมีภัย จึงมาท ากิจของเพ่ือน ๑.๔ คบเพ่ือนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว 
๒. คนดีแต่พูด มีลักษณะ ๔ คือ ๒.๑ ดีแต่ยกเรื่องทีผ่่านมาแล้วมาปราศรัย ๒.๒ ดีแต่อ้างสิ่งที่ยังมีดี แต่อ้างสิ่ง

ที่ยังไม่มีมาปราศรัย ๒.๓ สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ๒.๔ เมื่อเพ่ือนมีกิจอ้างแต่เหตุขัดข้อง  
๓. คนหัวประจบมีลักษณะ ๔ คือ ๓.๑ จะท าชั่วก็คล้อยตาม ๓.๒ จะท าดีก็คล้อยตาม  

๓.๓ ต่อหน้าสรรเสริญ ๓.๔ ลับหลังนินทา 
๔. คนชวนฉิบหายมีลักษณะ ๔ ๔.๑ คอยเป็นเพ่ือนดื่มน้ าเมา ๔.๒ คอยเป็นเพ่ือนเที่ยวกลางคืน  

 ๔.๓  คอยเป็นเพ่ือนเที่ยวดูการเล่น  ๔.๔ คอยเป็นเพ่ือนไปเล่นการพนัน   
มิตรน้ าใจ    ๑. เพ่ือนมีทุกข์พลอยทุกข์ด้วย  ๒. เพ่ือนมีสุขพลอยดีใจ ๓. เขาติเตียนเพ่ือน ช่วยยับยั้ง แก้ไขให้ ๔. เขา

สรรเสริญเพื่อน ช่วยพูดเสริมสนับสนุน  



๙๒ 

 

รูป ๑. สิ่งที่ต้องสลายไปเพราะปัจจัยต่าง ๆ อันขัดแย้ง สิ่งที่เป็นรูปร่างพร้อมทั้งลักษณะอาการของมัน ส่วนร่างกาย 
จ าแนกเป็น ๒๘ คือ มหาภูตรูป หรือธาตุ ๔ และอุปาทายรูป ๒. อารมณ์ที่รู้ได้ด้วยจักษุ สิ่งที่ปรากฏแก่ตา ข้อ 
๑ ในอารมณ์ ๖ หรืออายตนะภายนอก  ๓. ลักษณนามใช้เรียกพระภิกษุสามเณร เช่น ภิกษุรูปหนึ่ง  

วัฏฏะ ๓ หรือไตรวัฎฎ์ การวนเวียน การเวียนเกิด เวียนตาย การเวียนว่ายตายเกิด ความเวียนเกิด หรือวนเวียนด้วย
อ านาจกิเลส กรรม และวิบาก เช่น กิเลสเกิดขึ้นแล้วให้ท ากรรม เมื่อท ากรรมแล้วย่อมได้ผลของกรรม เมื่อ
ได้รับผลของกรรมแล้ว กิเลสก็เกิดอีกแล้ว ท ากรรมแล้วเสวยผลกรรมหมุนเวียนต่อไป  

วาสนา อาการกายวาจา ที่เป็นลักษณะพิเศษของบุคคล ซึ่งเกิดจากกิเลสบางอย่าง และได้สั่งสมอบรมมาเป็นเวลานาน
จนเคยชินติดเป็นพ้ืนประจ าตัว แม้จะละกิเลสนั้นได้แล้ว แต่ก็อาจจะละอาการกายวาจาที่เคยชินไม่ได้ เช่น 
ค าพูดติดปาก อาการเดินที่เร็วหรือเดินต้วมเตี้ยม เป็นต้น ท่านขยายความว่า วาสนา ที่เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศล
ก็มี เป็นอัพยากฤต คือ เป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่วก็มี ที่เป็นกุศลกับอัพยากฤตนั้นไม่ต้องละ แต่ที่เป็นอกุศลซึ่งควร
จะละนั้น แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่จะเป็นเหตุให้เข้าถึงอบายกับส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดอาการแสดงออกทาง
กายวาจาแปลก ๆ ต่าง ๆ ส่วนแรก พระอรหันต์ทุกองค์ละได้ แต่ส่วนหลังพระพุทธเจ้าเท่านั้นละได้ พระอรหันต์
อ่ืนละไม่ได้ จึงมีค ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าเท่านัน้ละกิเลสทั้งหมดได้ พร้อมทั้งวาสนา; ในภาษาไทย ค าว่าวาสนามี
ความหมายเพี้ยนไป กลายเป็นอ านาจบุญเก่า หรือกุศลที่ท าให้ได้รับลาภยศ  

วิตก ความตรึก ตริ กายยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ การคิด ความด าริ “ไทยใช้ว่าเป็นห่วงกังวล” แบ่งออกเป็นกุศลวิตก ๓ และ
อกุศลวิตก ๓  

วิบัติ ๔ ความบกพร่องแห่งองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งไม่อ านวยแก่การที่กรรมดีจะปรากฏผล แต่กลับเปิดช่องให้กรรมชั่ว
แสดงผล พูดสั้น ๆ ว่าส่วนประกอบบกพร่อง เปิดช่องให้กรรมชั่ววิบัติมี ๔ คือ  ๑.  คติวิบัติ วิบัติแห่งคติ หรือ
คติเสีย คือเกิดอยู่ในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศ สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะ ไม่เกื้อกูล ทางด าเนินชีวิต ถิ่นที่ไปไม่
อ านวย ๒. อุปธิวิบัติ วิบัติแห่งร่างกาย หรือ รูปกายเสีย เช่น ร่างกายพิกลพิการ อ่อนแอ ไม่สวยงาม กิริยา
ท่าทางน่าเกลียด ไม่ชวนชมตลอดจนสุขภาพที่ไม่ดี  เจ็บปุวย มีโรคมาก ๓. กาลวิบัติ วิบัติแห่งกาลหรือหรือกาล
เสีย คือเกิดอยู่ในยุคสมัยที่บ้านเมืองมีภัยพิบัติไม่สงบเรียบร้อย ผู้ปกครองไม่ดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรม มาก
ด้วยการเบียดเบียน ยกย่องคนชั่ว บีบคั้นคนดี ตลอดจนท าอะไรไม่ถูกาลเวลา ไม่ถูกจังหวะ ๔. ปโยควิบัติ 
วิบัติแห่งการประกอบ หรือกิจการเสีย เช่น ฝักใฝุในกิจการหรือเรื่องราวที่ ผิด ท าการไม่ตรงตามความถนัด 
ความสามารถ ใช้ความเพียรไม่ถูกต้อง ท าการครึ่ง ๆ กลาง ๆ เป็นต้น  

วิปัสสนาญาณ ๙ ญาณในวิปัสสนา ญาณที่นับเข้าในวิปัสสนา เป็นความรู้ที่ท าให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะของ
สิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ได้แก่ ๑. อุทยัพพยานุปัสสนาณาณ คือ ญาณอันตามเห็นความเกิดและดับของเบญจ
ขันธ์ ๒. ภังคานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันตามเห็นความสลาย เมื่อเกิดดับก็ค านึงเด่นชัด ในส่วนดับของ
สังขารทั้งหลาย ต้องแตกสลายทั้งหมด ๓. ภยตูปัฏฐานญาณ คือ ณาณอันมองเห็นสังขาร ปรากฏเป็นของน่า
กลัว ๔. อาทีนวานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึงเห็นโทษของสังขารทั้งหลาย ว่าเป็นโทษบกพร่องเป็นทุกข์   
๕. นิพพิทานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึงเห็นความหน่ายของสังขาร ไม่เพลินเพลิน ติดใจ ๖. มุญจิตุกัมย
ตาญาณ คือ ญาณอันค านึงด้วย ใคร่พ้นไปเสีย คือ หน่ายสังขารทั้งหลาย ปรารถนาที่จะพ้นไปเสีย ๗. ปฏิสัง
ขานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันค านึงพิจารณาหาทาง เมื่อต้องการจะพ้นไปเสีย เพ่ือมองหาอุบายจะปลด
เปลื้องออกไป ๘. สังขารุเปกขาณาณ คือ ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร คือ พิจารณาสังขารไม่
ยินดียินร้ายในสังขารทั้งหลาย ๙. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ คือ ณาณอันเป็นไปโดยอนุโลกแก่การ
หยั่งรู้อริยสัจ แล้วแล้วมรรคญาณให้ส าเร็จความเป็นอริยบุคคลต่อไป  



๙๓ 

 

วิมุตติ ๕ ความหลุดพ้น ภาวะไร้กิเลส และไม่มีทุกข์ มี ๕ ประการ คือ ๑.วิกขัมภนวิมุตติ ดับโดยข่มไว้ คือ ดับกิเลส  
๒. ตทังควิมุตติ ดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับธรรมที่ตรงกันข้าม ๓. สมุจเฉทวิมุตติ ดับด้วยตัดขาด ดับกิเลส
เสร็จสิ้นเด็ดขาด ๔. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ดับด้วยสงบระงับ โดยอาศัย โลกุตตรมรรคดับกิเลส  ๕. นิสรณวิมุตติ 
ดับด้วยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรธรรมดับกิเลสเด็ดขาดเสร็จสิ้น  

โลกบาลธรรม ธรรมคุ้มครองโลก ได้แก่ ปกครองควบคุมใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดี มิให้ละเมิดศีลธรรม และให้อยู่กัน
ด้วยความเรียบร้อยสงบสุข ไม่เดือดร้อนสับสนวุ่นวาย มี ๒ อย่างได้แก่ ๑. หิริ ความอายบาป ละอายใจต่อ
การท าความชั่ว ๒. โอตตัปปะ ความกลัวบาปเกรงกลัวต่อความชั่ว และผลของกรรมชั่ว  

ฤาษี หมายถึง ผู้แสวงธรรม ได้แก่ นักบวชนอกพระศาสนาซึ่งอยู่ในปุา ชีไพร ผู้แต่งคัมภีร์พระเวท  
สติปัฏฐาน  ๔  ที่ตั้งของสติ การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามสิ่งนั้น ๆ  มันเป็น

ของมันเอง มี ๔ ประการ คือ  
๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณากายให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า  เป็นแต่เพียงกาย ไม่ใช่
สัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา) ท่านจ าแนกวิธีปฏิบัติได้หลายอย่าง คือ อานาปานสติ ก าหนดลมหายใจ ๑ อิริยาบถ 
ก าหนดรู้ทันอิริยาบถ ๑) สัมปชัญญะ สร้างสัมปชัญญะในการกระท าความเคลื่อนไหวทุกอย่าง ๑) ปฏิกูล
มนสิการ พิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชุมเข้าเป็นร่างกายนี้ ๑) ธาตุมนสิการ พิจารณา
เห็นร่างกายของตน โดยสักว่าเป็นธาตุแต่ละอย่างๆ   
๒. เวทนานุปัสสาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนาให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงเวทนา  
ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา)  คือ มีสติรู้ชัดเวทนาอันเป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี เฉย ๆ ก็ดี ทั้งที่เป็นสามิสและเป็น
นิรามิสตามท่ีเป็นไปอยู่ขณะนั้น ๆ    
๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต  ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงจิต ไม่ใช่
สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา) คือ มีสติรู้ชัดจิตของตนที่มีราคะ ไม่มีราคะ มีโทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ 
เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว  ฟุูงซ่านหรือเป็นสมาธิ ฯลฯ อย่างไร ๆ ตามที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้น ๆ   
๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (การตั้งสติก าหนดพิจารณาธรรม ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงธรรม 
ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของเรา) คือ มีสติรู้ชัดธรรมทั้งหลาย ได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์  ๕ อายตนะ  ๑๒ โพชฌงค์  
๗  อริยสัจ  ๔ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร มีในตนหรือไม่ เกิดข้ึน เจริญบริบูรณ์และดับได้อย่างไร เป็นต้น  ตามที่
เป็นจริงของมันอย่างนั้น ๆ   

สมณะ  หมายถึง ผู้สงบ หมายถึงนักบวชทั่วไป แต่ในพระพุทธศาสนา ท่านให้ความหมายจ าเพาะ หมายถึง ผู้ระดับ
บาป ได้แก่ พระอริยบุคคล และผู้ปฏิบัติเพื่อระงับบาป ได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็น พระอริยบุคคล  

สมบัติ ๔ คือ ความเพียบพร้อมสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งช่วยเสริมส่งอ านวยโอกาสให้กรรมดีปรากฏผล 
และไม่เปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผล มี ๔ อย่าง คือ ๑. คติสมบัติ สมบัติแห่งคติ ถึงพร้อมด้วยคติ หรือคติให้ 
คือ เกิดอยู่ในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศที่เจริญ เหมาะหรือเก้ือกูล ตลอดจนในระยะสั้นคือ ด าเนินชีวิตหรือไปในถิ่น
ที่อ านวย  ๒. อุปธิสมบัติ สมบัติแห่งร่างกาย ถึงพร้อมด้วยร่างกาย คือมีรูปร่างสวย ร่างกายสง่างาม หน้าตา
ท่าทางดี น่ารัก น่านิยมเลื่อมใส สุขภาพดี แข็งแรง ๓. กาลสมบัติ สมบัติแห่งกาล ถึงพร้อมด้วยกาลหรือกาลให้ 
คือ เกิดอยู่ในสมัยที่บ้านเมืองมีความสงบสุข ผู้ปกครองดี ผู้คนมีคุณธรรมยกย่องคนดี ไม่ส่งเสริมคนชั่ว 
ตลอดจนในระยะเวลาสั้น คือ ท าอะไรถูกกาลเวลา ถูกจังหวะ ๔. ปโยคสมบัติ สมบัติแห่งการประกอบ ถึง
พร้อมด้วยการประกอบกิจ หรือกิจการให้ เช่น ท าเรื่องตรงกับที่เขาต้องการ ท ากิจตรงกับความถนัด
ความสามารถของตน ท าการถึงขนาดถูกหลักครบถ้วน ตามเกณฑ์หรือเต็มอัตรา ไม่ใช่ท าครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือ
เหยาะแหยะ หรือไม่ถูกเรื่องกัน รู้จักจัดท า รู้จักด าเนินการ  



๙๔ 

 

สมาบัติ ภาวะสงบประณีตซึ่งพ่ึงเข้าถึง; สมาบัติมีหลายอย่าง เช่น ณานสมบัติ ผลสมาบัติ อนุปุพพวิหารสมาบัติ  
สติ     ความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอ การคุมใจได้กับกิจ หรือคุมจิตใจไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง จ าการทีท าและค าพูด

แม้นานได้   
สังฆคุณ ๙ คุณของพระสงฆ์ ๑. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี ๒. เป็นผู้ปฏิบัติตรง ๓. เป็นผู้ปฏิบัติ

ถูกทาง  ๔. เป็นผู้ปฏิบัติสมควร  ๕.  เป็นผู้ควรแก่การค านับ คือ ควรกับของที่เขาน ามาถวาย  ๖. เป็นผู้ควร
แก่การตอนรับ  ๗. เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา ควรแก่ของท าบุญ  ๘. เป็นผู้ควรแก่การกระท าอัญชลี ควรแก่การ
กราบไหว้  ๙. เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก เป็นแหล่งปลูกฝังและเผยแพร่ความดีที่ยอดเยี่ยมของโลก 

สังเวชนียสถาน สถานที่ตั้งแห่งความสังเวช ที่ที่ให้เกิดความสังเวช มี ๔ คือ ๑. ที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือ อุทยาน
ลุมพินี ปัจจุบันเรียกลุมพินีหรือรุมมินเด (Lumbini หรือ Rummindei) ๒. ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือ ควงโพธิ์ 
ที่ต าบลพุทธคยา (Buddha Gaya หรือ Bodh – Gaya) ๓. ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา คือปุาอิสิปตน
มฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปัจจุบันเรียกสารนาถ ๔. ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน คือที่สาลวโนทยาน 
เมืองกุสินารา หรือกุสินคร บัดนี้เรียกกาเซีย (Kasia หรือ Kusinagara)  

สันโดษ ความยินดี ความพอใจ ยินดีด้วยปัจจัย ๔ คือ ผ้านุ่งห่ม อาหารที่นอนที่นั่ง และยาตามมีตามได้ ยินดีของของ
ตน การมีความสุข ความพอใจด้วยเครื่องเลี้ยงชีพที่หามาได้ด้วยเพียรพยายามอันชอบธรรมของตน ไม่โลภ ไม่
ริษยาใคร  

สันโดษ ๓   ๑. ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได้ คือ ได้สิ่งใดมาด้วยความเพียรของตน ก็พอใจด้วยสิ่งนั้น ไม่ได้เดือดร้อน
เพราะของที่ไม่ได้ ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอ่ืนไม่ริษยาเขา  ๒. ยถาพลสันโดษ คือ ยินดีตามก าลัง คือ พอใจ
เพียงแค่พอแก่ก าลังร่างกาย สุขภาพ และขอบเขตการใช้สอยของตน ของที่เกินก าลังก็ไม่หวงแหนเสียดายไม่
เก็บไว้ให้เสียเปล่า หรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน  ๓. ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร คือ พอใจตามที่
สมควร คือ พอใจตามท่ีสมควรแก่ภาวะฐานะแนวทางชีวิต และจุดหมายแห่งการบ าเพ็ญกิจของตน เช่น ภิกษุ
พอใจแต่องอันเหมาะกับสมณภาวะ หรือได้ของใช้ที่ไม่เหมาะสมกับตนแต่จะมีประโยชน์แก่ผู้อ่ืนก็น าไปมอบ
ให้แก่เขา เป็นต้น  

สัทธรรม ๓  ธรรมอันดี ธรรมที่แท้ ธรรมของสัตบุรุษ หลักหรือแก่นศาสนา มี ๓ ประการ ได้แก่ 
๑. ปริยัติสัทธรรม (สัทธรรมคือค าสั่งสอนอันจะต้องเล่าเรียน ได้แก่ พุทธพจน์) 
๒. ปฏิบัติสัทธรรม (สัทธรรมคือสิ่งพึงปฏิบัติ ได้แก่ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา) 
๓. ปฏิเวธสัทธรรม (สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข้าถึง หรือบรรลุด้วยการปฏิบัติ ได้แก่ มรรค ผล และนิพพาน  

สัปปุริสธรรม ๗     ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี ๑. ธัมมัญญุตา คือ 
ความรู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง  ๒. อัตถัญญุตา คือ ความรู้จักผล คือรู้ความมุ่งหมาย  ๓. อัตตัญญุตา คือ 
ความรู้จักตน คือ รู้ว่าเรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม 
เป็นต้น ๔. มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี ๕. กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาล คือ รู้จัก
กาลเวลาอันเหมาะสม   ๖. ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักบริษัทคือรู้จักชุมชนและรู้จักท่ีประชุม  ๗. ปุคคลัญญุตา 
หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ ความรู้จักบุคคล คือความแตกต่างแห่งบุคคล  

สัมปชัญญะ   ความรู้ตัวทั่วพร้อม ความรู้ตระหนัก ความรู้ชัดเข้าใจชัด ซึ่งสิ่งนึกได้ มักมาคู่กับสติ  
สาราณียธรรม ๖  ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน หลักการอยู่ร่วมกัน  เรียกอีกอย่าง

ว่า “สาราณียธรรม”  ๑. เมตตากายกรรม มีเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๒. เมตตาวจีกรรม มี
เมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ๓. เมตตา มโนกรรม มีเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๔. สา
ธารณโภคี  แบ่งปันสิ่งของที่ได้มาไม่หวง  แหน ใช้ผู้เดียว  ๕. สีลสามัญญตา  มีความประพฤติร่วมกันในข้อที่



๙๕ 

 

เป็นหลักการส าคญัที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์หรือขจัดปัญหา  ๖.ทิฏฐิสามัญญตา  มีความเห็นชอบดีงาม 
เช่นเดียวกับหมู่คณะ   

สุข ๒  ความสบาย ความส าราญ มี ๒ อย่าง ได้แก่ ๑. กายิกสุข สุขทางกาย ๒. เจตสิกสุข สุขทางใจ อีกหมวดหนึ่งมี 
๒ คือ ๑. สามิสสุข สุขอิงอามิส คือ อาศัยกามคุณ  ๒. นิรามิสสุข สุขไม่อิงอามิส คือ อิงเนกขัมมะ  

ศรัทธา  ความเชื่อ ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม  
ศรัทธา ๔  ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล ๔ ประการคือ ๑. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่า

เมื่อท าอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจท าทั้งที่รู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่ว ความดี มีขึ้นในตน เป็นเหตุ
ปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระท าไม่ว่างเปล่า และเชื่อว่าผลที่ต้องการจะส าเร็จได้ด้วยการ
กระท า มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น ๒. วิปากสัทธา (เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผล
ของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรมที่ส าเร็จต้องมีผล และผลต้อง มีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี และผลชั่วเกิดจาก
กรรมชั่ว ๓. กัมมัสสกตาสัทธา (ความเชื่อที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของจะต้อง
รับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน ๔. ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจใน
องค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี 
ทรงเป็นผู้น าทางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด 
บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญไว้   

สงเคราะห์  การช่วยเหลือ การเอื้อเฟ้ือเกื้อกูล  
สังคหวัตถุ  ๔   เรื่องสงเคราะห์กัน คุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อ่ืนไว้ได้ หลักการสงเคราะห์ คือ ช่วยเหลือ

กันยึดเหนี่ยวใจกันไว้ และเป็นเครื่องเกาะกุมประสานโลก ได้แก่  สังคมแห่งหมู่สัตว์ ไว้ ดุจสลักเกาะยึดรถที่
ก าลังแล่นไปให้คงเป็นรถ และวิ่งแล่นไปได้มี ๔ อย่างคือ ๑. ทาน การแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน  ๒. ปิยวาจา 
พูดจาน่ารัก น่านิยมนับถือ ๓. อัตถจริยา บ าเพ็ญประโยชน์  ๔.สมานัตตนา ความมีตนเสมอ คือ ท าตัวให้เข้า
กันได้ เช่น ไม่ถือตัว ร่วมสุข ร่วมทุกข์กัน เป็นต้น   

สัมมัตตะ  ความเป็นถูก ภาวะที่ถูก มี ๑๐ อย่าง ๘ ข้อต้น ตรงกับองค์มรรคทั้ง ๘ ข้อ เพ่ิม ๒ ข้อท้าย คือ ๙. สัมมา
ญาณ รู้ชอบได้แก่ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ ๑๐. สัมมาวิมุตติ พ้นชอบได้แก่ อรหัตตผลวิมุตติ; เรียกอีก
อย่าง อเสขธรรม ๑๐  

สุจริต ๓  ความประพฤติดี ประพฤติชอบตามคลองธรรม มี ๓ คือ  ๑. กายสุจริต ประพฤติชอบทางกาย ๒. วจีสุจริต 
ประพฤติชอบทางวาจา ๓. มโนสุจริต ประพฤติชอบทางใจ  

หิริ  ความละอายต่อการท าชั่ว  
อกุศลกรรมบถ ๑๐  ทางแห่งอกุศลกรรม ทางความชั่ว กรรมชั่วอันเป็นทางน าไปสู่ความเสื่อม ความทุกข์ หรือทุ คติ  

๑. ปาณาติบาต การท าชีวิตให้ตกล่วง  ๒. อทินนาทาน การถือเอาของที่เขามิได้ให้ โดยอาการขโมย ลักทรัพย์  
๓. กาเมสุมิจฉาจาร ความประพฤติผิดทางกาม ๔. มุสาวาท การพูดเท็จ ๕. ปิสุณวาจา วาจาส่อเสียด ๖. ผรุส
วาจา วาจาหยาบ  ๗. สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อเจ้อ ๘. อภิชฌา เพ่งเล็งอยากได้ของเขา  ๙. พยาบาท คิดร้ายผู้อ่ืน   
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม  

อกุศลมูล ๓  รากเหง้าของอกุศล ต้นตอของความชั่ว มี ๓ คือ ๑. โลภะ (ความอยากได้) ๒. โทสะ (ความคิด
ประทุษร้าย) ๓. โมหะ (ความหลง) ๘   

อคติ ๔  ฐานะอันไม่พึงถึง ทางความประพฤติที่ผิด ความไม่เที่ยงธรรม ความล าเอียง มี ๔ อย่างคือ ๑. ฉันทาคติ 
(ล าเอียงเพราะชอบ)  ๒. โทสาคติ (ล าเอียงเพราะชัง)  ๓. โมหาคติ (ล าเอียงเพราะหลง พลาดผิดเพราะเขลา)  
๔. ภยาคติ (ล าเอียงเพราะกลัว 



๙๖ 

 

อนัตตา  ไม่ใช่อัตตา ไม่ใช่ตัวตน   
อบายมุข  ช่องทางของความเสื่อม เหตุ เครื่องฉิบหาย เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์  ทางแห่งความพินาศ            

อบายมุข ๔  ๑. อิตถีธุตตะ (เป็นนักเลงหญิง นักเที่ยวผู้หญิง) ๒. สุราธุตตะ (เป็นนักเลงสุรา นักดื่ม)                
๓. อักขธุตตะ (เป็นนักการพนัน) ๔. ปาปมิตตะ (คบคนชั่ว)   

อบายมุข ๖   ๑.  ติดสุ ราและของมึนเมา ๑.๑ ทรัพย์หมดไป ๆ เห็นชัด ๆ ๑.๒ ก่อการทะเลาะวิวาท                    
๑.๓ เป็นบ่อเกิดแห่งโรค  ๑.๔ เสียเกียรติ เสียชื่อเสียง  ๑.๕ ท าให้ไม่รู้อาย ๑.๖ ทอนก าลังปัญญา  ๒. ชอบ
เที่ยวกลางคืน มีโทษ ๖ อย่างคือ ๒.๑ ชื่อว่าไม่รักษาตน ๒.๒ ชื่อว่าไม่รักษาลูกเมีย ๒.๓ ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์
สมบัติ ๒.๔ เป็นที่ระแวงสงสัย ๒.๕ เป็นเปูาให้เขาใส่ความหรือข่าวลือ ๒.๖ เป็นที่มาของเรื่องเดือดร้อนเป็น
อันมาก  ๓. ชอบเที่ยวดูการละเล่น มีโทษ โดยการงานเสื่อมเสียเพราะมีใจกังวลคอยคิดจ้อง กับเสียเวลาเมื่อ
ไปดูสิ่งนั้น ๆ ทั้ง ๖ กรณี คือ ๓.๑ ร าทีไ่หนไปที่นั่น  ๓.๒ – ๓.๓ ขับร้อง ดนตรี เสภา เพลงเถิดเทิงที่ไหนไปที่
นั่น ๔. ติดการพนัน มีโทษ ๖ คือ ๔.๑ เมื่อชนะย่อมก่อเวร ๔.๒ เมื่อแพ้ก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไป ๔.๓ ทรัพย์
หมดไป ๆ เห็นชัด ๆ ๔.๔ เข้าท่ีประชุมเขาไม่เชื่อถือถ้อยค า ๔.๕ เป็นที่หมิ่นประมาทของเพ่ือนฝูง ๔.๖ ไม่เป็น
ที่พึงประสงค์ของผู้ที่จะหาคู่ครองให้ลูกของเขา เพราะเห็นว่าจะเลี้ยงลูกเมียไม่ได้  ๕. คบคนชั่วมีโทษโดยน า
ให้กลายเป็นคนชั่วอย่างที่ตนคบทั้ง ๖ ประเภท คือ ได้เพ่ือนที่จะน าให้กลายเป็น ๕.๑ นักการพนัน ๕.๒ 
นักเลงหญิง ๕.๓ นักเลงเหล้า  ๕.๔ นักลวงของปลอม  ๕.๕ นักหลอกลวง  ๕.๖ นักเลงหัวไม้  ๖. เกียจคร้าน
การงาน มีโทษโดยท าให้ยกเหตุต่าง ๆ เป็นข้ออ้างผิดเพี้ยน ไม่ท าการงานโภคะใหม่ก็ไม่เกิด โภคะที่มีอยู่ก็หมด
สิ้นไป คือ ให้อ้างไปทั้ง ๖ กรณีว่า ๖.๑ – ๖.๖ หนาวนัก ร้อนนัก เย็นไปแล้ว ยังเช้านัก หิวนัก อ่ิมนัก แล้วไม่
ท าการงาน  

อปริหานิยธรรม ๗  ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝุายเดียวมี ๗ ประการ ได้แก่ ๑. หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจกรรมที่พึง
ท า ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ ควรเคารพนับถือท่าน
เหล่านั้น  ๕. บรรดากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูก ข่มเหง หรือฉุดคร่า ขืนใจ ๖. เคารพ
สักการบูชา เจดีย์หรืออนุสาวรีย์ประจ าชาติ ๗. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ปูองกันอันชอบธรรมแก่พระ
อรหันต์ทั้งหลาย (รวมถึงพระภิกษุ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้วย)   

อธิปไตย  ๓  ความเป็นใหญ่ มี ๓ อย่าง คือ ๑. อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่ ถือตนเป็นใหญ่กระท าการด้วย
ปรารภตนเป็นประมาณ  ๒. โลกาธิปไตย ความมีโลกเป็นใหญ่ ถือโลกเป็นใหญ่  กระท าการด้วยปรารภนิยม
ของโลกเป็นประมาณ ๓. ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือธรรมเป็นใหญ่, กระท าการด้วยปรารภความ
ถูกต้อง เป็นจริง สมควรตามธรรมเป็นประมาณ  

อริยสัจ  ๔  ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ท าให้ผู้ เข้าถึงกลายเป็นอริยะมี ๔ คือ  
 ๑. ทุกข์ (ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและความเที่ยงแท้  
ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง  ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่
รัก  ความปรารถนาไม่สมหวัง โดยย่อว่า อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์  
 ๒. ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์ สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และ 
วิภวตัณหา) ก าจัดอวิชชา ส ารอกตัณหา สิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดขัด หลุดพ้น สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ คือ 
นิพพาน)   
๓.  ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป ภาวะที่เข้าถึงเมื่อก าจัดอวิชชา ส ารอกตัณหาสิ้น
แล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดข้อง หลุดพ้น สงบ เป็นอิสระ คือ นิพพาน)   
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๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่น าไปสู่ความดับแห่งทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ อริย
อัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง มรรคมีองค์ ๘ นี้ สรุปลงใน
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา)    

อริยอัฏฐคิกมรรค  ทางสายกลาง มรรคมีองค์ ๘ (ศีล สมาธิ ปัญญา)   
อัญญาณุเบกขา  เป็นอุเบกขาฝุายวิบัติ หมายถึง ความไม่รู้เรื่อง เฉยไม่รู้เรื่อง เฉยโง่ เฉยเมย  
อัตตา  ตัวตน อาตมัน ปุถุชนย่อมยึดมั่นมองเห็นขันธ์ ๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดเป็นอัตตา หรือยึดถือว่ามี

อัตตา เนื่องด้วยขันธ์   
อัตถะ  เรื่องราว ความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์ มี ๒ ระดับ คือ ๑. ทิฏฐิธัมมิกัตถะ ประโยชน์ในชีวิตนี้หรือ

ประโยชน์ในปัจจุบัน เป็นที่มุ่งหมายกันในโลกนี้ ได้แก่ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ รวมถึงการแสวงหาสิ่งเหล่านี้มา
โดยทางที่ชอบธรรม ๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้า หรือประโยชน์ที่ล้ าลึกกว่าที่จะมองเห็นกันเฉพาะ
หน้า เป็นจุดหมายขั้นสูงขึ้นไป เป็นหลักประกันชีวิตเมื่อละจากโลกนี้ไป ๓. ปรมัตถะ ประโยชน์สูงสุดหรือ
ประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิตเป็นจุดหมายสูงสุดหรือที่หมายขั้นสุดท้าย คือ พระนิพพาน อีกประการ
หนึ่ง หมายถึง ๑. อัตตัตถะ ประโยชน์ตน ๒. ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน ๓. อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝุาย   

อายตนะ    ที่ต่อ เครื่องติดต่อ แดนต่อความรู้  เครื่องรู้  และสิ่งที่ถูกรู้  เช่น ตาเป็นเครื่องรู้  รูปเป็นสิ่ งที่รู้  
หูเป็นเครื่องรู้ เสียงเป็นส่งที่รู้ เป็นต้น จัดเป็น ๒ ประเภท ได้แก่   
๑. อาตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖  ๒. อายตนะภายนอก หมายถึง  เครื่องต่อภายนอก สิ่งที่ถูกรู้ มี ๖ 
คือ ๒.๑  รูป คือ รูป ๒.๒  สัททะ คือ เสียง  ๒.๓  คันธะ คือ กลิ่น   ๒.๔ รส คือ รส  ๒.๕  โผฏฐัพพะ  คือ 
สิ่งต้องกาย ๒.๖ ธัมมะ หมายถึง ธรรมารมย์  คือ อารมณ์ท่ีเกิดกับใจ หรือสิ่งที่ใจรู้ อารมณ์ ๖ ก็เรียก  

อายตนะภายใน  เครื่องต่อภายใน เครื่องรับรู้ มี  ๖ คือ ๑. จักขุ คือ ตา  ๒.  โสตะ คือ หู  ๓. ฆานะ คือ จมูก  
          ๔. ชิวหา คือ ลิ้น  ๕. กาย คือ กาย ๖. มโน  คือ อินทรีย์ ๖ ก็เรียก   
อริยวัฑฒิ  ๕  ความเจริญอย่างประเสริฐ หลักความเจริญของอารยชน มี ๕ คือ ๑. ศรัทธา ความเชื่อ ความมั่นใจใน

พระรัตนตรัย ในหลักแห่งความจริง ความดีอันมีเหตุผล ๒.ศีลความประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต ๓.  สุตะ 
การเล่าเรียน สดับฟัง ศึกษาหาความรู้ ๔. จาคะ การเผื่อแผ่เสียสละ เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจช่วยเหลือ ใจกว้าง  
พร้อมที่จะรับฟังและร่วมมือ ไม่คับแคบ เอาแต่ตัว ๕. ปัญญา ความรอบรู้ รู้คิด รู้พิจารณา เข้าใจเหตุผล รู้จัก
โลกและชีวิตตามความเป็นจริง  

อิทธิบาท  ๔  คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ประการ คือ  
๑. ฉันทะ  ความพอใจ  คือ ความต้องการที่จะท าใฝุใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอแล้วปรารถนาจะท า   ให้ได้ผลดี
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป   
๒. วิริยะ  ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย   
๓. จิตตะ ความคิด คือ  ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝุไม่ปล่อยใจให้ฟูุงซ่าน
เลื่อนลอย  
๔. วิมังสา  ความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล และ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น  มีการวางแผน วัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง ตัวอย่างเช่น  ผู้ท างานทั่ว ๆ 
ไปอาจจ าสั้น ๆ ว่า รักงาน  สู้งาน ใส่ใจงาน และท างานด้วยปัญญา เป็นต้น   

อุบาสกธรรม ๗  ธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเจริญของอุบาสก  ๑. ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ  ๒. ไม่ละเลย
การฟังธรรม  ๓. ศึกษาในอธิศีล ๔. มีความเลื่อมใสอย่างมากในพระภิกษุทุกระดับ ๕. ไม่ฟังธรรมด้วยตั้งใจจะ
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คอยเพ่งโทษติเตียน  ๖. ไม่แสวงหาบุญนอกหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา  ๗. กระท าการสนับสนุน คือ 
ขวนขวายในการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา  

อุบาสกธรรม ๕  สมบัติของอุบาสก ๕ คือ ๑. มีศรัทธรา ๒. มีศีลบริสุทธิ์ ๓. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล
คือมุ่งหวังผลจากการกระท า และการงานมิใช่จากโชคลาภ และสิ่งที่ตื่นกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ ๔. ไม่แสวงหาเขตบุญนอก
หลักพระพุทธศาสนา ๕. ขวนขวายในการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา   
 
อุบาสกธรรม  ๗  ผู้ใกล้ชิดพระศาสนาอย่างแท้จริง ควรตั้งตนอยู่ในธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเจริญของอุบาสก มี ๗ 

ประการ ได้แก่ ๑. ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ ๒. ไม่ละเลยการฟังธรรม ๓. ศึกษาในอธิศีล คือ 
ฝึกอบรมตนให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติรักษาศีลขั้นสูงขึ้นไป ๔. พรั่งพร้อมด้วยความเลื่อมใส ในพระภิกษุ
ทั้งหลายทั้งที่เป็นเถระ นวกะ และปูนกลาง  ๕. ฟังธรรมโดยความตั้งใจ มิใช่ มาจับผิด ๖. ไม่แสวงหาทักขิ
ไณยภายนอก หลักค าสอนนี้ คือ ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา  ๗. กระท าความสนับสนุนใน
พระพุทธศาสนานี้ คือ เอาใจใส่ท านุบ ารุงและช่วยกิจกรรม  

อุเบกขา  มี ๒ ความหมายคือ  ๑. ความวางใจเป็นกลาง ไม่เองเอียงด้วยชอบหรือชัง ความวางใจเฉยได้ไม่ยินดียินร้าย 
เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้นโดยสมควรแก่เหตุและรู้ว่าพึงปฏิบัติต่อไปตามธรรม หรือตามควรแก่
เหตุนั้น  ๒. ความรู้สึกเฉย ๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์ เรียกเต็มว่าอุเบกขาเวทนา (อทุกขมสุข 

อุปาทาน ๔  ความยึดมั่น ความถือมั่นด้วยอ านาจกิเลส ความยึดติดอันเนื่องมาแต่ตัณหา ผูกพันเอาตัวตนเป็นที่ตั้ง  ๑. 
กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่น่าใคร่ น่าพอใจ ๒. ทิฏฐุปาทาน ความยึด
มั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี คือ ความเห็น ลัทธิ หรือหลักค าสอนต่าง ๆ ๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและ
พรต คือ หลักความประพฤติ ข้อปฏิบัติ แบบแผน ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธีต่าง ๆ กัน ไป
อย่างงมงายหรือโดยนิยมว่าขลัง ว่าศักดิ์สิทธิ์ มิได้เป็นไปด้วยความรู้ ความเข้าใจตามหลักความสัมพันธ์แห่ง
เหตุและผล  ๔. อัตตาวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตน คือ ความถือหรือส าคัญ หมายอยู่ในภายใน
ว่ามีตัวตน ที่จะได้ จะมีจะเป็น จะสูญสลาย ถูกบีบคั้น ท าลายหรือเป็นเจ้าของ เป็นนายบังคับบัญชาสิ่งต่าง ๆ 
ได้ไม่มองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวง อันรวมทั้งตัวตนว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ประชุมประกอบกันเข้า เป็นไปตาม
เหตุปัจจัยทั้งหลายที่มาสัมพันธ์กันล้วน ๆ   

อุปนิสัย ๔  ธรรมที่พ่ึงพิง หรือธรรมช่วยอุดหนุน  ๑. สงฺขาเยก  ปฏิเสวติ พิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจัย ๔ คือ จีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช เป็นต้น ที่จ าเป็นจะต้องเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ ๒. สงฺขาเยก  อธิวาเสติ 
พิจารณาแล้วอดกลั้นได้แก่ อนิฏฐารมณ์ ต่าง ๆ มีหนาวร้อน และทุกขเวทนา เป็นต้น  ๓. สงฺขาเยก  ปริวชฺเชติ 
พิจารณาสิ่งที่เป็นโทษ ก่ออันตรายแก่ร่างกาย และจิตใจแล้วหลีกเว้น ๔. สงฺขาเยก  ปฏิวิโนเทติ พิจารณาสิ่งที่
เป็นโทษ ก่ออันตรายเกิดขึ้นแล้ว เช่น อกุศลวิตกมีกามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก และความชั่วร้าย
ทั้งหลายแล้วพิจารณาแก้ไข บ าบัดหรือขจัดให้สิ้นไป   

โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวต่อความชั่ว  
โอวาท  ค ากล่าวสอน ค าแนะน า  ค าตักเตือน โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ คือ ๑. เว้นจากทุจริต คือ ประพฤติชั่วด้วย

กาย วาจา ใจ (ไม่ท าชั่วทั้งปวง) ๒.ประกอบสุจริต คือ ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ (ท าแต่ความดี) ๓. ท า
ใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง โลภ โกรธ หลง เป็นต้น (ท าจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์)   

สังคมศาสตร์    การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา     การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
คุณธรรม(virtue) และจริยธรรรม(moral or morality or ethics)  คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงามความดี  



๙๙ 

 

จริยธรรมมีความหมายเช่นเดียวกับศีลธรรม  หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติกรรมปฏิบัติความประพฤติหรือ
หน้าที่ที่ชอบ ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรม จึงหมายถึง สภาพคุณงามความดีที่
ประพฤติปฏิบัติหรือหน้าที่ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต หรือคุณธรรมตามกรอบจริยธรรม  ส่วนศีลธรรมและ
จริยธรรม มีความหมายใกล้เคียงกัน คุณธรรมจะมีความหมายที่เน้นสภาพ ลักษณะ หรือคุณสมบัติที่แสดงออก
ถึงความดีงาม ส่วนจริยธรรม มีความหมายเน้นที่  ความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับของ
สังคม นักวิชาการมักใช้ค าทั้งสองค านี้ในความหมายนัยเดียวกันและมักใช้ค าสองค าดังกล่าวควบคู่กันไป เป็น
ค าว่า คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งรวมความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม นั่นคือมีความหมายเน้นทั้งสภาพ 
ลักษณะหรือคุณสมบัติ และความประพฤติอันดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม  

การเมือง    ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจในการจัดระเบียบสังคมเพ่ือประโยชน์และความสงบสุขของ
สังคม มีความสัมพันธ์ต่อกันโดยรวมทั้งหมดในส่วนหนึ่งของชีวิตในพ้ืนที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ อ านาจ
ชอบธรรม หรืออิทธิพล และมีความสามารถในการด าเนินการได้ 

ข้อมูล   สิ่งที่ได้รับรู้และยังไม่มีการจัดประมวลให้เป็นระบบ เมื่อจัดระบบแล้วเรียกว่า สารสนเทศ 
ค่านิยม   การก าหนดคุณค่าและพัฒนาจนเป็นบุคลิกภาพประจ าตัว 
คุณค่า   ลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความดี ความงาม ความดีเป็นคุณค่าของจริยธรรม ความงามเป็นคุณค่าทาง

สุนทรียศาสตร์ สิ่งที่ตอบสนองความต้องการได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า คุณค่าเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ คุณค่า
เปลี่ยนไปได้ตามเวลา และคุณค่ามักเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของความเจริญ 

บทบาท    การกระท าที่สังคมคาดหวังตามสถานภาพที่บุคคลครองอยู่ 
หน้าที่    เป็นความรับผิดชอบทางศีลธรรมของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
สถานภาพ     ต าแหน่งที่แต่ละคนครองอยู่ในสถานที่หนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง 
บรรทัดฐาน ข้อตกลงของสังคมที่ก าหนดให้สมาชิกประพฤติ ปฏิบัติ บางทีเรียกปทัสถาน สามารถใช้บรรทัดฐานของ

สังคม (social norms) เป็นมาตรฐานความประพฤติในทางจริยธรรมได้ ซึ่งแยกออกเป็น  
ก. วิถีประชา (folkways) ได้แก่  แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่สั งคมยอมรับ และ 

ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา มักเกี่ยวข้องกับเรื่องการด าเนินชีวิต และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมจะไม่มี
กฎเกณฑ์เคร่งครัดแน่นอนตายตัว 

ข. กฎศีลธรรมหรือจารีต (mores) เป็นมาตรฐานความประพฤติของสังคมที่มีการก าหนดเกี่ยวกับ
จริยธรรมที่เข้มขึ้น ในกรณีมีผู้ฝุาฝืนอาจมีการลงโทษ แม้ว่าในบางครั้งจะไม่มีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ก็ตาม เช่น การลวนลามสตรีในชนบท ต้องลงโทษด้วยการเสียผี 

ค. กฎหมาย (law) เป็นมาตรฐานความประพฤติที่รัฐก าหนดให้สมาชิกของรัฐพึงปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติ และก าหนดวิธีการปฏิบัติการลงโทษส าหรับผู้ฝุาฝืน 

สิทธิ     ข้อเรียกร้องของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
สิทธิทางศีลธรรม     เป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมของปัจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 
ประเพณี เป็นความประพฤติของคนหมู่หนึ่ง อยู่ในที่แห่งหนึ่ง ถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกันและ 

สืบกันมานาน      
ประเพณี คือ กิจกรรมที่มีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมหนึ่งที่จัดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใด จุดประสงค์หนึ่ง และ
ก าหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาแน่นอนสม่ าเสมอ กิจกรรที่เป็นประเพณีอาจมองได้อีกประการหนึ่งว่าเป็น
แบบแผนการปฏิบัติของกลุ่มเฉพาะหรือทางศาสนา 



๑๐๐ 

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (Universal Declaration of Human Rights sinv UDHR) คือการประกาศ
เจตนารมณ์ ในการร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความส าคัญในการวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและ
เป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ให้การรับรองตามข้อ
มติที่ ๒๑๗ A (III) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ โดยประเทศไทยออกเสียงสนันสนุน 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เป็นการศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมา 
ปัจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของมนุษยชาติโลก ความส าคัญ และผลกระทบที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนไทยและมนุษยชาติ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

สัมมาชีพ      การประกอบอาชีพสุจริตและเหมาะสมในสังคม 
ประสิทธิภาพ  ความสามารถในการท างานจนส าเร็จ หรือผลการกระท าที่ได้ผลออกมาดีกว่าเดิม รวมทั้ง 

การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า โดยไม่ให้เกิดความสูญเปล่าหรือความสูญเสีย ทรัพยาการต่างๆ พิจารณา
ได้จากเวลา แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร ปริมาณและคุณภาพ ฯลฯ 

ประสิทธิผล    ระดับความส าเร็จของวัตถุประสงค์ หรือ ผลส าเร็จของงาน 
สินค้า   หมายความว่าสิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได้ ไม่ว่าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเป็นผลิตผล

ทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
ภูมิปัญญา  ส่วนหนึ่งของประเพณี หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะตัวก็ได้ เช่น พิธีถวายสังฆทาน พิธีบวชนาค  

พิธีบวชลูกแก้ว พิธีขอฝน พิธีไหว้ครู พิธีแต่งงาน 
มนุษยชาติ     การเกิดเป็นมนุษย์มาจาก มนุษย์ = ผู้มีจิตใจสูง กับชาติ = เกิด โดยปกติหมายถึง มนุษย์ทั่ว ๆ ไป 
มรรยาท    พฤติกรรมที่สังคมก าหนดว่าควรประพฤติเป็นวัฒนธรรม วัดจากความเหมาะสมและไม่เหมาะสม 
ระบบ      การน าส่วนต่าง ๆ มาปรับเรียงต่อให้ท างานประสานต่อเนื่องกันจนดูเป็นสิ่งเดียวกัน 
กระบวนการ     กรรมวิธีหรือล าดับการกระท าซึ่งด าเนินการต่อเนื่องกันไปจนส าเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง 
วิเคราะห์    การแยกแยะให้เห็นคุณลักษณะของแต่ละองค์ประกอบ 
เศรษฐกิจ  ความรู้ เกี่ยวกับการกิน การอยู่ของมนุษย์ในสังคม ว่าด้วยทรัพยากรที่มีจ ากัดกา รผลิต  

การกระจายผลผลิต และการบริโภค 
สหกรณ์  แปลว่าการท างานร่วมกัน การท างานร่วมกันนี้ลึกซ้ึงมาก เพราะว่าต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานที่

ท าด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานที่ท าด้วยสมอง และงานการที่ท าด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม  
ทรัพย์สินทางปัญญา    หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์  ซึ่งเน้นที่ผลผลิต

ของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงชนิด ของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สิน
ทางปัญญา อาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่นสินค้า ต่าง ๆ หรือ เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น  บริการ แนวความคิด 
กรรมวิธีและทฤษฎีต่าง ๆ เป็นต้น  ทรัพย์สินทางปัญญามี ๒ ประเภท ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial 
property) และลิขสิทธิ์ (Copyright) 

          ๑. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม  มีสิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม  เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า  
ชื่อทางการค้า   สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   

         สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่ง     
ภูมิศาสตร์ และทีสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็น สินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว 
๒. ลิขสิทธิ์  คือ  งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม  



๑๐๑ 

 

งานภาพยนตร์ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรณคดี หรือแผนกศิลปะ แผนกวิทยาศาสตร์ ลิขสิทธิ์ยังรวมทั้งสิทธิ
ข้างเคียง (Neighbouring Right)  

เหตุ    ภาวะเงื่อนไขที่จ าเป็นที่ท าให้สิ่งหนึ่งเกิดข้ึนตามมา เรียกว่า ผล 
เหตุการณ์    ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
อ านาจ      ความสามารถในการบีบบังคับให้สิ่งหนึ่ง (คนหนึ่ง...) กระท าตามที่ปรารถนา 
อิทธิพล     อ านาจบังคับที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เอกลักษณ์     ลักษณะที่มีความเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีที่ใดเหมือน 
ต านาน     เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาและถูกบันทึกขึ้นภายหลัง 
พงศาวดาร คือ การบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามล าดับเวลา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่กับพระมหากษัตริย์ และ

ราชส านัก 
อดีต     คือ เวลาที่ล่วงมาแล้ว ความส าคัญของอดีต คือ อดีตจะครอบง าความคิดและความรู้ของเราอย่างกว้างขวาง

ลึกซึ้ง อดีตท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน/ความส าคัญที่มีต่อเหตุการณ์และกลุ่มคนจะถูกน ามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 
นักประวัติศาสตร์     เป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ ตาม

จุดมุ่งหมายและวิธีการคิด ซึ่งงานเขียนอาจน าไปสู่การเป็นวิชาประวัติศาสตร์ได้ในที่สุด 
ความมุ่งหมายในการเขียนประวัติศาสตร์ 
- นักประวัติศาสตร์รุ่นเก่า มุ่งสู่การรวมชาติ/รับใช้การเมือง 
-  นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ มุ่งท่ีจะหาความจริง (truth) จากอดีตและตีความโดยปราศจากอคติ (bias) 

หลักฐานประเภท ต่าง ๆ     จะให้ข้อเท็จจริงบางประการ ซึ่งจะน าไปสู่ความจริงในที่สุดโดยมีวิธีการแบ่งประเภทของ
หลักฐานหลายแบบ เช่น หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์และหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์แบบหนึ่ง หลักฐาน
ประเภทลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์แบบหนึ่ง หรือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง 
(หรือหลักฐานชั้นที่หนึ่ง  ชั้นที่สอง ชั้นที่สาม) อีกแบบหนึ่ง หลักฐานที่จะถูกประเมินว่าน่าเชื่อถือที่สุด คือ 
หลักฐานที่เกิดร่วมสมัยหรือเกิดโดยผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์นั้น ๆ แต่กระนั้นนักประวัติศาสตร์ก็จะต้องวิเคราะห์ทั้ง
ภายในและภายนอกก่อนด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ที่อยู่ร่วมสมัยก็ย่อมมีจุดมุ่งหมายส่วนตัวในการบันทึก ซึ่งอาจ
ท าให้เลือกบันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่องเท่านั้น 

อคติ   คือ ความล าเอียง ไม่ตรงตามความเป็นจริง เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ซึ่งผู้ที่เป็นนักประวัติศาสตร์จะต้อง
ตระหนักและควบคุมให้ได ้

ความเป็นกลาง    คือ การมองด้วยปราศจากความรู้สึกอคติจะเกิดขึ้นได้หากเข้าใจธรรมชาติของหลักฐานแต่ละ
ประเภท เข้าใจปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เรียน ผู้บันทึกประวัติศาสตร์ 
(นั่นคือ เข้าใจว่าบันทึกเพ่ืออะไร เพราะเหตุใด) 

ความจริงแท้   (real truth) คือ ความจริงที่คงอยู่แน่นอนนิรันดร์ เป็นจุดหมายสูงสุดที่นักประวัติศาสตร์ 
มุ่งแสวงหาซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจและความจริงที่อยู่เบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ (ที่
มนุษย์เป็นผู้สร้าง) ซึ่งการแสวงหาความจริงแท้ ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของหลักฐานและกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ที่ละเอียด ถี่ถ้วน กินเวลายาวนาน แต่นี้คือ ภาระหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ 

ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์    คือ ผู้น าความรู้ทางประวัติศาสตร์มาพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ เจตคติและทักษะในการ
ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความจริงและความจริงแท้จะต้องศึกษาผลงานของนัก
ประวัติศาสตร์และเลือกเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยต้องเป็นไปตามจุดประสงค์ของ
หลักสูตรและสอดคล้องธรรมชาติของประวัติศาสตร์ 



๑๐๒ 

 

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์   เป็นการศึกษาเรื่องการนับเวลา และการแบ่งช่วงเวลาตามระบบต่าง ๆ ทั้งแบบ
ไทย สากล ศักราชที่ส าคัญ ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สามารถเข้าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ที่สัมพันธ์กับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตระหนักถึงความส าคัญในความต่อเนื่องของเวลา อิทธิพลและ
ความส าคัญของเวลาที่มีต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึงกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดจากวิธีวิจัยเอกสาร
และหลักฐานประกอบอื่นๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์บนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็น
ผล และการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 

 หนึ่ง   การก าหนดเปูาหมายหรือประเด็นค าถามที่ต้องการศึกษา แสวงหาค าตอบด้วยเหตุ และผล (ศึกษาอะไร 
ช่วงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด) 
สอง   การค้นหาและรวบรวมหลักฐานประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ซึ่งได้แก่ วัตถุโบราณ ร่องรอยถิ่นที่อยู่อาศัยหรือการด าเนินชีวิต 
สาม   การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความน่าเชื่อถือ การประเมินคุณค่าของหลักฐาน) 
การตีความหลักฐานอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นกลาง และปราศจากอคติ 
สี่   การสรุปข้อเท็จจริงเพ่ือตอบค าถาม ด้วยการเลือกสรรข้อเท็จจริงจากหลักฐานอย่างเคร่งครัดโดยไม่ใช้
ค่านิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามเข้าใจความคิดของคนในยุคนั้นหรือน าตัว
เข้าไปอยู่ในยุคสมัยที่ตนศึกษา 
ห้า    การน าเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความต่อเนื่อง 
น่าสนใจ ตลอดจนมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้งานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและมีความหมาย 

พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน    เป็นการศึกษาเรื่องราวของสังคม มนุษย์ในบริบทของเวลาและ
สถานที่ โดยทั่วไปจะแยกเรื่องศึกษาออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาในกลุ่มสังคม มนุษย์
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ในท้องถิ่น/ประเทศ/ภูมิภาค/โลก โดยมุ่งศึกษาว่าสังคมนั้น ๆ ได้เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
ตามล าดับเวลาได้อย่างไร เพราะเหตุใด จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงมีปัจจัยใดบ้าง ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และ
ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม ที่มีผลต่อพัฒนาการหรือการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และผลกระทบของการ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลาและ
ความต่อเนื่อง 

ภูมิศาสตร์     เป็นค าที่มาจากภาษากรีก (Geography) หมายถึงการพรรณนาลักษณะของโลกเป็นศาสตร์ทางพ้ืนที่  
เป็นความรู้ที่ว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในขอบเขตหนึ่ง 

ลักษณะทางกายภาพ ของภูมิศาสตร์   หมายถึง ลักษณะที่มองเห็นเป็นรูปร่าง รูปทรง โดยสามารถมองเห็นและ
วิเคราะห์ไปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะของ
ธรณีสัณฐานวิทยาภูมิอากาศวิทยา ภูมิศาสตร์ดิน ชีวภูมิศาสตร์พืช ภูมิศาสตร์สัตว์ ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่าง 
ๆ เป็นต้น 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน      หมายถึงวิธีการศึกษา หรือวิธีการวิเคราะห์ พิจารณาส าหรับศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ได้ใช้
ส าหรับการศึกษาพิจารณา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ถึงสิ่ งต่าง ๆ  ที่มีผลต่อกันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ 
(Environment) ทางกายภาพ ด้วยวิธีการศึกษา   พิจารณาถึงความแตกต่าง ความเหมือนระหว่างพ้ืนที่หนึ่งๆ 
กับอีกพ้ืนที่หนึ่ง หรือระหว่างภูมิภาคหนึ่งกับภูมิภาคหนึ่ง โดยพยายามอธิบายถึงความแตกต่าง ความเหมือน  



๑๐๓ 

 

รูปแบบของภูมิภาค และพยายามขีดเส้นสมมุติ แบ่งภูมิภาคเพ่ือพิจารณาวิเคราะห์  ดูสัมพันธภาพของภูมิภาค
เหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร 

ภูมิศาสตร์      คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของธรรมชาติ มนุษย์ และวัฒนธรรม รูปแบบต่าง ๆ ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจัยทาง
ธรรมชาติ จะเป็นภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography) ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
เช่น ประชากร วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ การเดินทาง การอพยพจะเป็นภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human 
Geography) ถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การตั้งถิ่นฐาน การคมนามคม การค้า 
การเมือง จะเป็นภูมิศาสตร์วัฒนธรรม (Cultural Geography)  

ภูมิอากาศ   คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบอุตุนิยมวิทยา รูปแบบต่าง ๆ เช่น ภูมิอากาศ แบบร้อนชื้น 
ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น ภูมิอากาศแบบร้อนแห้งแล้ง ฯลฯ 

ภูมิประเทศ    คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบแผ่นดิน เช่น หิน ดิน ความต่างระดับ ท าให้เกิดภาพลักษณะ
รูปแบบต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่แบบภูเขา พ้ืนที่ระบบลาด เชิงเขา พื้นที่ราบ พ้ืนที่ลุ่ม ฯลฯ 

ภูมิพฤกษ์     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของพืชพรรณ อากาศ ภูมิประเทศ ดิน สัตว์ปุา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปุาดิบ ปุาเต็ง
รัง ปุาเบญจพรรณ ปุาทุ่งหญ้า ฯลฯ 

ภูมิธรณี     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแร่ หิน โครงสร้างทางธรณี ท าให้เกิดรูปแบบทางธรณีชนิดต่าง ๆ เช่น ภูเขาแบบ
ทบตัว ภูเขาแบบยกตัว ที่ราบน้ าท่วมถึง ชายฝั่งแบบยุบตัว ฯลฯ 

ภูมิปฐพี     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแร่ หิน ภูมิประเทศลักษณะอากาศ พืชพรรณ ท าให้เกิดดินรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น แดนดินด า มอดินแดง ดินทรายจัด ดินกรด ดินเค็ม ดินพรุ ฯลฯ 

ภูมิอุทก     คือ ภาพปฏิสัมพันธ์ของแผ่นดิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิธรณี พืชพรรณ   ท าให้เกิดรูปแบบแหล่งน้ า
ชนิดต่าง ๆ เช่น แม่น้ า ล าคลอง ห้วย หนอง บึง ทะเล ทะเลสาบ มหาสมุทร น้ าใต้ดิน น้ าบาดาล ฯลฯ 

ภู มิดารา      คื อ  ภาพปฏิ สั ม พันธ์ ของดวงดาว  กลุ่ มดาว  เวลา  การ เคลื่ อนการโคจรของ ดาวฤกษ์  
ดาวเคราะห์ ท าให้เกิดรูปแบบปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การเกิดกลางวันกลางคืน ข้างขึ้น-ข้างแรม สุริยุปราคา 
ตะวันอ้อมเหนือ ตะวันอ้อมใต้ ฯลฯ 

ภัยพิบัติ   เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียอย่างรุนแรง เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและกระท าของมนุษย์ 
จนชุมชนหรือสังคมท่ีเผชิญปัญหาไม่อาจรับมือ เช่นดินถล่ม สึนาม ิ ไฟปุา  ฯลฯ 

แหล่งภูมิศาสตร์  หมายความว่า พ้ืนที่ของประเทศ เขต ภูมิภาคและท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงทะเล 
ทะเลสาบ แม่น้ า ล าน้ า เกาะ ภูเขา หรือพ้ืนที่อ่ืนท านองเดียวกันด้วย 

เทคนิคทางภูมิศาสตร์    หมายถึง แผนที่ แผนภูมิ แผนภาพ และกราฟ ภายถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สื่อที่สามารถค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ 

มิติทางพื้นที่      หมายถึง การวิเคราะห์ พิจารณาในเรื่องขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลา สถานที่ 
ปัจจัยแวดล้อม และการกระจายของพ้ืนที่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งความกว้าง ยาว สูง ตามขอบเขตที่ก าหนด 
หรือสมมุติพ้ืนที่ขึ้นมาพิจารณา 

การศึกษารูปแบบทางพื้นที่      หมายถึง การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือมิติทางพ้ืนที่ของ   สังคมมนุษย์ ที่ตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ มีการใช้และก าหนดหน่วยเชิงพ้ืนที่  ที่ชัดเจน มีการอาศัยเส้นที่เราสมมุติขึ้น อาศัยหน่วยต่าง ๆ 
ขึ้นมาก าหนดขอบเขต ซึ่งมีองค์ประกอบลักษณะทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
ลักษณะทางพัฒนาการของมนุษย์ที่เด่นชัด สอดคล้องกันเป็นพื้นฐานในการศึกษา แสวงหาข้อมูล 

ภูมิศาสตร์กายภาพ  หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ ถึงความเป็นมา ความเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาการไปตามยุคสมัย  โดยมีขอบเขตที่ กล่ าวถึ ง  ลั กษณะภูมิประเทศ ลั กษณะภูมิอากาศ  



๑๐๔ 

 

ภูมิปฐพี (ดิน) ภูมิอากาศ (ลมฟูาอากาศ บรรยากาศ) และภูมิพฤกษ์ (พืชพรรณ ปุาไม้ ธรรมชาติ) รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มีผลต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ 

สิ่งแวดล้อม   สิ่งที่อยู่รอบ ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีอิทธิพลต่อสิ่งนั้น อาทิ อากาศ น้ า ดิน ต้นไม้ สัตว์ ซึ่งสามารถถูก
ท าลายได้โดยการขาดความระมัดระวัง 

สิ่งแวดล้อมทางภายภาพ    หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง ยกเว้นตัวมนุษย์และผลงาน และมนุษย์ สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ได้แก่ ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณ สัตว์ปุา ธรณีสัณฐาน (ภูเขาและที่ราบ) บรรยากาศ มหาสมุทร แร่
ธาตุ และน้ า 

อนุรักษ์   การรักษา จัดการ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หรือการรักษาปูองกันบางสิ่งไม่ให้     
เปลี่ยนแปลง สูญหายหรือถูกท าลาย 

ภูมิศาสตร์มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม  หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์  วิถีชีวิตและ 
ความเป็นอยู่  กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสั งคม สิ่ งแวดล้อมด้านสั งคมทั้ ง ในเมืองและท้องถิ่ น  
การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทางสังคม 

กรอบทางพื้นที่ (Spatial Framework)    หมายถึง การวางข้อก าหนดหรือขอบเขตของพ้ืนที่ในการศึกษาเรื่องใด 
เรื่องหนึ่ ง หรือแบบรูปแบบกระจายของสิ่ งต่าง ๆ บนผิวโลกส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือให้เราเข้าใจลักษณะ  
โลกของมนุษย์ดีขึ้น เช่น การก าหนดให้มนุษย์ และวัฒนธรรมของมนุษย์ดีขึ้น เช่น การก าหนดให้มนุษย์และ
วัฒนธรรมของมนุ ษย์ กรอบ พ้ืนที่ ขอ ง โลกที่ มี ลั กษณะเป็น ภู มิ ภาค  ประ เทศ จั งหวั ด  เมื อง  ชุ มชน  
ท้องถิ่น ฯลฯ ส าหรับการวิเคราะห์ หรือศึกษาองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง เฉพาะเรื่อง 

รูปแบบทางพื้นที่ (Spatial Form)    หมายถึง ข้อเท็จจริง เครื่องมือ หรือวิธีการ โดยเฉพาะกลุ่มของข้อมูลที่ได้มา 
เป็นต้นว่า ความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่แบบรูปแบบของการกระจาย การกระท าระหว่างกัน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
แผนที่ ภาพถ่าย ฯลฯ 

พื้นที่หรือระวางที่(Space)     หมายถึง ขอบเขตทางพ้ืนที่ในการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาพ้ืนที่ในมิติ
ต่าง ๆ ตามระวางที่ (Spatiak study) ที่ก าหนดขึ้นมีขอบเขตชัดเจน อาจจะมีการก าหนดเป็นเขตบริเวณ 
สถานที่ น ามิติของความกว้าง ความลึก ความสูง ความยาว รวมทั้งมิติทางเวลา ในเขต พ้ืนที่ต่าง ๆ ตามท่ีเรา
ก าหนด ขอบเขตระหว่างที่ ด้วยเครื่องมือ เส้นสมมติและเทคนิคทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น แผนที่ ภาพถ่าย 
ฯลฯ อาจจะจ าแนกเป็นเขต ภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ ที่เฉพาะเจาะจงไป มีการ
พิจารณา วิเคราะห์ถึงการกระจายและสัมพันธภาพของมนุษย์บนผิวโลก และลักษณะทางพ้ืนที่ของการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์ และการที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก สัมพันธ์จากถิ่นฐานของมนุษย์ และการที่ใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนโลก สัมพันธภาพระหว่างสังคมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาความ
แตกต่างเชิงพื้นที ่(Area difference) 

มิติสัมพันธ์เชิงท าเลที่ตั้ง     หมายถึง การศึกษาความแตกต่างหรือความเหมือนกันของสังคมมนุษย์ในแต่ละสถานที่ 
ในฐานะที่ความแตกต่างและเหมือนกันนั้นอาจมีความเกี่ยวเนื่องกับความแตกต่างและความเหมือนกันใน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางการเมือง และการศึกษาภูมิทัศน์ที่
แตกต่างกันในเรื่ององค์ประกอบ ปัจจัย ตลอดจนแบบรูปการกระจายของมนุษย์บนพ้ืนโลก และการที่มนุษย์
ใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก เหตุไรมนุษย์จึงใช้ประโยชน์จากพ้ืนโลก แตกต่างกันในสถานที่ต่างกัน และในเวลาที่
ต่างกัน มีผลกระทบอย่างไร 



๑๐๕ 

 

ภาวะประชากร   รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประชากรในเรื่องส าคัญ 3 ด้าน คือขนาดประชากร  
การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ และองค์ประกอบของประชากร 

ขนาดของประชากร     จ านวนประชากรทั้งหมดของเขตพ้ืนที่หนึ่งพื้นที่ ณ เวลาที่กล่าวถึง 
การกระจายตัวเชิงพื้นที่  การที่ประชากรกระจายตัวกันอยู่ในส่วนต่างๆ   ของพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ ณ เวลาที่กล่าวถึง 
องค์ประกอบของประชากร ลักษณะต่าง ๆ ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือจ านวนประชากร 

องค์ประกอบของประชากรเป็นดัชนีอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของประชากร องค์ประกอบประชากรที่
ส าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ การสมรส 

การเปลี่ยนแปลงประชากร    องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดกรเปลี่ยนแปลงประชากร คือ การเกิด การตาย และ
การย้ายถิ่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


