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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

ทําไมตองเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ วามนุษยดํารงชีวิตอยางไร  ทั้งในฐานะปจเจกบุคคล และการ
อยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  นอกจากนี้ ยังชวย
ใหผูเรียนเขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ  ทําใหเกิดความเขาใจใน
ตนเอง และผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง และมีคุณธรรม  สามารถนําความรูไปปรับ
ใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก

เรียนรูอะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคม ที่มีความ
เชื่อมสัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดลอม  เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม  โดยได
กําหนดสาระตางๆไว ดังนี้

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการ
อยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู เสมอ รวมทั้งบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมและสวนรวม

 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและความสําคัญ การเปน
พลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ ปลูกฝงคานิยมดาน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สิทธิ หนาที่ เสรีภาพการดําเนินชีวิตอยางสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก

 เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ  การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน  



๒

 ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณสําคัญในอดีต  บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆในอดีต ความเปนมาของชาติไทย 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก  

 ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหลงทรัพยากร และภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ความสัมพันธกันของ
สิ่งตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสราง
ขึ้น การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สาระและมาตรฐานการเรียนรู

สาระที่ ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ
อยูรวมกันอยางสันติสุข

มาตรฐาน ส  ๑.๒ เขาใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี  และธํารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ

สาระที่ ๒     หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน  ส ๒.๑     เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และ

ธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอยางสันติสุข                      

มาตรฐาน  ส ๒.๒      เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธํารงรักษา
ไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร
มาตรฐาน ส.๓.๑   เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช 

ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส.๓.๒   เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก



๓

สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส ๔.๑    เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช

วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ
มาตรฐาน ส ๔.๒    เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธและ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ  
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน ส ๔.๓    เข าใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร                                                       
มาตรฐาน ส ๕.๑    เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ตอกัน

และกันในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการ
คนหาวิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                                    

มาตรฐาน ส ๕.๒   เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด
การสรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ   ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณภาพผูเรียน

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

 ไดเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและผูที่อยูรอบขาง  ตลอดจนสภาพแวดลอมในทองถิ่น  ที่อยูอาศัย  
และเชื่องโยงประสบการณไปสูโลกกวาง

 ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการ  และมีขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนาใหเปน          
ผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเปนพลเมืองดี  มี
ความรับผิดชอบ  การอยูรวมกันและการทํางานกับผูอื่น  มีสวนรวมในกิจกรรมของหองเรียน  และไดฝกหัด
ในการตัดสินใจ

 ไดศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ  
ผูเรียนไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปจจุบันและอดีต  มีความรูพื้นฐานทางเศรษฐกิจไดขอคิดเกี่ยวกับรายรับ-
รายจายของครอบครัว เขาใจถึงการเปนผูผลิต ผูบริโภค รูจักการออมขั้นตนและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง

 ไดรับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิปญญา เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจในขั้นที่สูงตอไป



๔

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

 ไดเรียนรูเรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร ลักษณะทาง
กายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเนนความเปน
ประเทศไทย

 ไดรับการพัฒนาความรูและความเขาใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก
คําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น 

 ไดศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่น 
จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของ
ทองถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น

 ไดศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตางๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน  
ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร 
ประวัติศาสตร และภูมิศาสตรเพื่อขยายประสบการณไปสูการทําความเขาใจ  ในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออก
และตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การ
ดําเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

 ไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบ              
กับประเทศในภูมิภาคตางๆในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยูรวมกันอยางสันติสุข

 ไดเรียนรูและพัฒนาใหมีทักษะที่จําเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณไดรับการพัฒนา
แนวคิด และขยายประสบการณ เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก ไดแก 
เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ในดานศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร ดวยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร และสังคมศาสตร

 ไดรับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาใชเปนประโยชน               
ในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

 ไดเรียนรูและศึกษาความเปนไปของโลกอยางกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหพัฒนาตนเองเปนพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตาม

หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีคานิยมอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกับผูอื่นและอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษาตอในชั้นสูงตามความประสงคได



๕

 ไดเรียนรู เรื่องภูมิปญญาไทย ความภูมิใจในความเปนไทย ประวัติศาสตรของชาติไทย                 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

 ไดรับการสงเสริมใหมีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคไดอยางเหมาะสม          
มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม มีความรักทองถิ่นและ
ประเทศชาติ มุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามใหกับสังคม

 เปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูของตนเอง ชี้นําตนเองได และสามารถแสวงหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆในสังคมไดตลอดชีวิต



๖

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง

สาระที่ ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐาน  ส ๑.๑  รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา       
                               ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม
                               เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของ
ศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป

 พุทธประวัติ
  ประสูติ
  ตรัสรู
  ปรินิพพาน 

๒. ชื่นชมและบอกแบบอยางการดําเนิน
ชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่
กําหนด

  สามเณรบัณฑิต
  วัณณุปถชาดก
  สุวัณณสามชาดก
  พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว
        ภูมิพลอดุลยเดช
  เจาพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพรอม)

ป.๑

๓. บอกความหมาย ความสําคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด

 พระรัตนตรัย
   ศรัทธา  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ

 โอวาท ๓
  ไมทําชั่ว

o เบญจศีล
       ทําความดี

° เบญจธรรม
° สังคหวัตถุ ๔
° กตัญูกตเวทีตอพอแม และ

ครอบครัว
° มงคล ๓๘

- ทําตัวดี
- วางาย
- รับใชพอแม



๗

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
  ทําจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
     ปญญา)     

 พุทธศาสนสุภาษิต
      อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ                        

ตนแลเปนที่พึ่งของตน
      มาตา  มิตฺตํ  สเก ฆเร                    

มารดาเปนมิตรในเรือนของตน
๔. เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา     
มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
 ตามที่กําหนด

  ฝกสวดมนตและแผเมตตา
  รูความหมายและประโยชนของสติ
  ฟงเพลงและรองเพลงอยางมีสติ
  เลนและทํางานอยางมีสติ
  ฝกใหมีสติในการฟง การอาน การคิด 

การถามและการเขียน
ป.๒ ๑. บอกความสําคัญของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือ
  พระพุทธศาสนาเปนเอกลักษณของ 

ชาติไทย 
๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตประสูติจนถึง
การออกผนวชหรือประวัติศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่กําหนด
 

 สรุปพุทธประวัติ
  ประสูติ

o เหตุการณหลังประสูติ
o แรกนาขวัญ
o การศึกษา
o การอภิเษกสมรส
o เทวทูต ๔
o การออกผนวช

๓. ชื่นชมและบอกแบบอยางการดําเนิน
ชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่
กําหนด

  สามเณรราหุล
  วรุณชาดก
  วานรินทชาดก
  สมเด็จพระญาณสังวร    (ศุข ไกเถื่อน)
   สมเด็จพระญาณสังวร                    

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
๔. บอกความหมาย ความสําคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตาม

 พระรัตนตรัย
  ศรัทธา



๘

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กําหนด

 โอวาท ๓
 ไมทําชั่ว
° เบญจศีล
 ทําความดี
° เบญจธรรม
° หิริ-โอตตัปปะ
° สังคหวัตถุ ๔
° ฆราวาสธรรม ๔
° กตัญูกตเวทีตอครู อาจารย  และ

โรงเรียน
° มงคล ๓๘

- กตัญู
- สงเคราะหญาติพี่นอง

   ทําจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและ
เจริญปญญา)

 พุทธศาสนสุภาษิต
  นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตฺญ กตเวทิตา    

ความกตัญญ กตเวทีเปนเครื่องหมาย    
ของคนดี

   พฺรหฺมาติ มาตาปตโร                   
มารดาบิดาเปนพรหมของบุตร

๕. ชื่นชมการทําความดีของตนเอง บุคคล
ในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลัก
ศาสนา

 ตัวอยางการกระทําความดีของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว และใน
โรงเรียน  (ตามสาระในขอ ๔)

๖.  เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา 
มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-
ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด

 ฝกสวดมนตไหวพระและแผเมตตา
  รูความหมายและประโยชนของสติและ

สมาธิ
  ฝกสมาธิเบื้องตน
  ฝกสติเบื้องตนดวยกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวอยางมีสติ
  ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน 

การคิด  การถาม และการเขียน



๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๗. บอกชื่อศาสนา ศาสดา และ
ความสําคัญของคัมภีรของศาสนาที่ตน
นับถือและศาสนาอื่นๆ

 ชื่อศาสนา   ศาสดา และคัมภีรของศาสนา
ตาง ๆ 
  พระพุทธศาสนา
o ศาสดา : พระพุทธเจา
o คัมภีร : พระไตรปฎก
  ศาสนาอิสลาม
o ศาสดา : มุฮัมมัด
o คัมภีร : อัลกุรอาน
  คริสตศาสนา
o ศาสดา : พระเยซู
o คัมภีร : ไบเบิล
  ศาสนาฮินดู
o ศาสดา : ไมมีศาสดา
o คัมภีร :  พระเวท  พราหมณะ 

อุปนิษัท  อารัณยกะ  
๑. อธิบายความสําคัญของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เปน
รากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย

  ความสัมพันธของพระพุทธศาสนากับ
การดําเนินชีวิตประจําวัน เชน 
การสวดมนต   การทําบุญ ใสบาตร  
การแสดงความเคารพ  การใชภาษา 

  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอการ
สรางสรรคผลงานทางวัฒนธรรมไทย
อันเกิดจากความศรัทธา เชน วัด   
ภาพวาด  พระพุทธรูป วรรณคดี 
สถาปตยกรรมไทย

ป.๓

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตการบําเพ็ญ
เพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
  การบําเพ็ญเพียร
  ผจญมาร
  ตรัสรู
  ปฐมเทศนา
  ปรินิพพาน



๑๐

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓. ชื่นชมและบอกแบบอยางการดําเนิน
ชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง ตามที่
กําหนด

  สามเณรสังกิจจะ
  อารามทูสกชาดก
  มหาวาณิชชาดก
  สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี)
  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

๔. บอกความหมาย ความสําคัญของ
พระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนาที่ตน
นับถือ

  ความสําคัญของพระไตรปฎก  เชน 
เปนแหลงอางอิง ของหลักธรรมคําสอน   

๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 

 พระรัตนตรัย
  ศรัทธา

 โอวาท ๓
 ไมทําชั่ว
° เบญจศีล
 ทําความดี
° เบญจธรรม
° สติ-สัมปชัญญะ
° สังคหวัตถุ ๔
° ฆราวาสธรรม ๔
° อัตถะ ๓   (อัตตัตถะ,  ปรัตถะ,  

อุภยัตถะ) 
° กตัญูกตเวทีตอชุมชน,  

สิ่งแวดลอม
° มงคล ๓๘

- รูจักให
- พูดไพเราะ
- อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี

 ทําจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ  
ปญญา)

 พุทธศาสนสุภาษิต
      ททมาโน  ปโย โหติ                           
           ผูใหยอมเปนที่รัก
  โมกฺโข กลฺยาณิยา  สาธุ
      เปลงวาจาไพเราะใหสําเร็จประโยชน



๑๑

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๖. เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา 
มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด

 ฝกสวดมนต  ไหวพระ   สรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัยและแผเมตตา

  รูความหมายและประโยชนของสติและ
สมาธิ

  รูประโยชนของการฝกสติ
  ฝกสมาธิเบื้องตนดวยการนับลมหายใจ
  ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ           

การนอน  อยางมีสติ
 ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน              

การคิด  การถาม และการเขียน
๗. บอกชื่อ ความสําคัญและปฏิบัติตน          
ไดอยางเหมาะสมตอศาสนวัตถุ                 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนา
อื่นๆ

 ชื่อและความสําคัญของศาสนวัตถุ            
     ศาสนสถานและ ศาสนบุคคล                   

ในพระพุทธศาสนา   ศาสนาอิสลาม   
คริสตศาสนา ศาสนาฮินดู   

 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอศาสนวัตถุ  
      ศาสนสถานและศาสนบุคคลในศาสนา

อื่น ๆ
ป.๔ ๑. อธิบายความสําคัญของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเปนศูนย
รวมจิตใจของศาสนิกชน

  พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เปน              
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

  เปนศูนยรวมการทําความดี และพัฒนา
จิตใจ  เชน  ฝกสมาธิ  สวดมนต  
ศึกษาหลักธรรม  

  เปนที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน 
การทอดผาปา  การเวียนเทียน 
การทําบุญ) 

  เปนแหลงทํากิจกรรมทางสังคม  เชน 
การจัดประเพณีทองถิ่น การเผยแพร
ขอมูลขาวสารชุมชน และ
การสงเสริมพัฒนาชุมชน 



๑๒

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตบรรลุธรรม
จนถึงประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่กําหนด

 สรุปพุทธประวัติ  (ทบทวน)
 ตรัสรู
 ประกาศธรรม ไดแก 
° โปรดชฎิล  
° โปรดพระเจาพิมพิสาร  
° พระอัครสาวก  
° แสดงโอวาทปาฏิโมกข  

๓. เห็นคุณคา และปฏิบัติตนตาม
แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและ
ศาสนิกชนตัวอยาง ตามที่กําหนด

  พระอุรุเวลกัสสปะ
  กุฏิทูสกชาดก
  มหาอุกกุสชาดก
  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๔. แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  
ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด

 พระรัตนตรัย
o    ศรัทธา ๔

  พระพุทธ
° พุทธคุณ ๓

  พระธรรม
° หลักกรรม

  พระสงฆ
 ไตรสิกขา
  ศีล สมาธิ ปญญา
 โอวาท ๓
 ไมทําชั่ว

o เบญจศีล
o ทุจริต ๓

  ทําความดี
o เบญจธรรม
o สุจริต  ๓
o พรหมวิหาร ๔
o กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ  
o มงคล ๓๘

-  เคารพ
-  ถอมคน
-  ทําความดีใหพรอมไวกอน



๑๓

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

  ทําจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปญญา)
 พุทธศาสนสุภาษิต
  สุขา สงฺฆสฺส  สามคฺคี  
     ความพรอมเพรียงของหมูใหเกิดสุข
  โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา 

เมตตาธรรม  ค้ําจุนโลก
๕. ชื่นชมการทําความดีของตนเอง บุคคล
ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตาม
หลักศาสนา พรอมทั้งบอกแนวปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิต

   ตัวอยางการกระทําความดีของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  และ
ในชุมชน

๖.  เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา 
มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด

  สวดมนตไหวพระ  สรรเสริญ                  
คุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา

   รูความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ
และปญญา

 รูวิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญ
ปญญา

 ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอน  
อยางมีสติ

 ฝกการกําหนดรูความรูสึก  เมื่อตาเห็นรูป  
หูฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กาย
สัมผัสสิ่งที่มากระทบ ใจรับรูธรรมารมณ

 ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน การคิด  
การถาม และการเขียน

๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ เพื่อการอยูรวมกันเปนชาติได
อยางสมานฉันท

 หลักธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท

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



๑๔

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

-  เคารพ 
- ถอมตน
- ทําความดีใหพรอมไวกอน

o พุทธศาสนสุภาษิต : ความพรอม
เพรียงของหมูใหเกิดสุข  เมตตาธรรม
ค้ําจุนโลก

   กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ
๘.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป

  ประวัติศาสดา
o พระพุทธเจา
o มุฮัมมัด
o พระเยซู

ป.๕ ๑. วิเคราะหความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและ
หลักในการพัฒนาชาติไทย

 มรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับจาก
พระพุทธศาสนา
o มรดกทางดานรูปธรรม เชน              

ศาสนสถาน โบราณวัตถุ  
สถาปตยกรรม

o มรดกทางดานจิตใจ เชน หลักธรรม
คําสั่งสอน ความเชื่อ และคุณธรรม
ตาง ๆ 

  การนําพระพุทธศาสนาไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาชาติไทย

o พัฒนาดานกายภาพ และสิ่งแวดลอม 
เชน ภาวนา ๔    (กาย  ศีล   จิต  
ปญญา) ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา)  
และอริยสัจสี่ 

o พัฒนาจิตใจ  เชน หลักโอวาท ๓
(ละความชั่ว   ทําดี   ทําจิตใจให
บริสุทธิ์) และการบริหารจิตและเจริญ
ปญญา



๑๕

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตเสด็จ
กรุงกบิลพัสดุจนถึงพุทธกิจสําคัญ  
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
  โปรดพระพุทธบิดา  (เสด็จกรุง

กบิลพัสดุ)
  พุทธกิจสําคัญ ไดแก โลกัตถจริยา  

ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา  
๓. เห็นคุณคา และประพฤติตนตาม
แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและ            
ศาสนิกชนตัวอยาง ตามที่กําหนด

  พระโสณโกฬิวิสะ
  จูฬเสฏฐิชาดก
  วัณณาโรหชาดก
  สมเด็จพระสังฆราช (สา)
  อาจารยเสถียร  โพธินันทะ

๔. อธิบายองคประกอบ และความสําคัญ
ของพระไตรปฎก  หรือคัมภีรของศาสนา
ที่ตนนับถือ  

 องคประกอบของพระไตรปฎก
  พระสุตตันตปฎก
   พระวินัยปฎก
   พระอภิธรรมปฎก

 ความสําคัญของพระไตรปฎก
๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย 
 และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด 

 พระรัตนตรัย
o ศรัทธา ๔

    พระพุทธ
o พุทธจริยา ๓

  พระธรรม
o อริยสัจ ๔
o หลักกรรม

  พระสงฆ
 ไตรสิกขา
  ศีล สมาธิ ปญญา

 โอวาท ๓
 ไมทําชั่ว

o เบญจศีล
o อบายมุข ๔



๑๖

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
       ทําความดี

o เบญจธรรม
o บุญกิริยาวัตถุ ๓
o อคติ ๔
o อิทธิบาท ๔
o กตัญูกตเวทีตอพระพุทธศาสนา
o มงคล ๓๘

-  ใฝรู ใฝเรียน
- การงานไมอากูล
- อดทน

  ทําจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปญญา)

 พุทธศาสนสุภาษิต
  วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ                           

คนจะลวงทุกขไดเพราะความเพียร
 ปฺญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต                       

ปญญา  คือ แสงสวางในโลก
๖. เห็นคุณคาและสวดมนตแผเมตตา 
มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด

 สวดมนตไหวพระ  สรรเสริญ                 
คุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา
   รูความหมายของสติสัมปชัญญะ  

สมาธิและปญญา
   รูวิธีปฏิบัติและประโยชนของ              

การบริหารจิตและเจริญปญญา
   ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ              

การนอน  อยางมีสติ
  ฝกการกําหนดรูความรูสึก  เมื่อตา             

เห็นรูป  หูฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้น
ลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบใจ
รับรูธรรมารมณ

   ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน             
การคิด   การถามและการเขียน



๑๗

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สิ่งแวดลอม

 โอวาท ๓ (ตามสาระการเรียนรูขอ ๕)

ป.๖ ๑. วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธ-  
ศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ  
หรือความสําคัญของศาสนาที่ตนนับถือ

 พระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนา
ประจําชาติ เชน  เปนเอกลักษณของ
ชาติไทย  เปนรากฐานทางวัฒนธรรม
ไทย  เปนศูนยรวมจิตใจ  เปนมรดก
ทางวัฒนธรรมไทย และเปนหลัก           
ในการพัฒนาชาติไทย 

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตปลงอายุสังขาร
จนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือตามที่กําหนด

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
  ปลงอายุสังขาร
  ปจฉิมสาวก
  ปรินิพพาน
  การถวายพระเพลิง
  แจกพระบรมสารีริกธาตุ
  สังเวชนียสถาน ๔

๓. เห็นคุณคาและประพฤติตนตาม
แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และ            
ศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด

  พระราธะ
  ทีฆีติโกสลชาดก
  สัพพทาฐิชาดก
  พอขุนรามคําแหงมหาราช
  สมเด็จพระมหาสมณเจากรม-

พระปรมานุชิตชิโนรส
๔. วิเคราะหความสําคัญและเคารพ       
พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  
หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กําหนด

 พระรัตนตรัย
o ศรัทธา ๔

    พระพุทธ
o พุทธกิจ ๕

  พระธรรม
o อริยสัจ ๔
o หลักกรรม

  พระสงฆ
 ไตรสิกขา
  ศีล สมาธิ ปญญา

 โอวาท ๓
  ไมทําชั่ว

o  เบญจศีล
o  อบายมุข ๖
o  อกุศลมูล ๓



๑๘

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 ทําความดี

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

-  มีวินัย 
- การงานไมมีโทษ
- ไมประมาทในธรรม

  ทําจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ
ปญญา)

 พุทธศาสนสุภาษิต
  สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ

คนจะไดเกียรติดวยสัจจะ  
 ยถาวาที  ตถาการี  

พูดเชนไร  ทําเชนนั้น

๕. ชื่นชมการทําความดีของบุคคลใน
ประเทศตามหลักศาสนา   พรอมทั้งบอก
แนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต

   ตัวอยางการกระทําความดีของบุคคล
ในประเทศ 

  
๖. เห็นคุณคาและสวดมนตแผเมตตา และ
บริหารจิตเจริญปญญา มีสติที่เปนพื้นฐาน
ของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา            
ที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด

   สวดมนตไหวพระ  สรรเสริญ                
คุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา

     รูความหมายของสติสัมปชัญญะ  
สมาธิและปญญา

    รูวิธีปฏิบัติและประโยชนของ                 
การบริหารจิตและเจริญปญญา

    ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ             
การนอนอยางมีสติ

    ฝกการกําหนดรูความรูสึกเมื่อตาเห็น
รูป  หูฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  
กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ   ใจรับรู
ธรรมารมณ



๑๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน      

การคิด   การถาม และการเขียน
๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา         
ที่ตนนับถือ เพื่อแกปญหาอบายมุขและ 
สิ่งเสพติด

 หลักธรรม : อริยสัจ ๔  หลักกรรม
 โอวาท ๓ :  เบญจศีล – เบญจธรรม  

อบายมุข ๖  อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓
๘. อธิบายหลักธรรมสําคัญของศาสนา
อื่นๆ โดยสังเขป

 หลักธรรมสําคัญของศาสนาตาง ๆ 
 พระพุทธศาสนา  :  อริยสัจ ๔  โอวาท  

๓  ฯลฯ
 ศาสนาอิสลาม :  หลักศรัทธา                 

หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม 
 คริสตศาสนา : บัญญัติ  ๑๐ ประการ

๙. อธิบายลักษณะสําคัญของศาสนพิธี
พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตน
ไดอยางเหมาะสมเมื่อตองเขารวมพิธี

 ศาสนพิธีของศาสนาตาง ๆ 
 พระพุทธศาสนา
o ศาสนพิธีที่เปนพุทธบัญญัติ เชน 

บรรพชา  อุปสมบท
o ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับ

พระพุทธศาสนา เชน ทําบุญพิธีเนื่อง
ในวันสําคัญทางศาสนา

o ศาสนาอิสลาม  เชน  การละหมาด               
การถือศีลอด  การบําเพ็ญฮัจญ ฯลฯ

o คริสตศาสนา  เชน  ศีลลางบาป             
ศีลอภัยบาป  ศีลกําลัง  ศีลมหาสนิท  
ฯลฯ

o ศาสนาฮินดู  เชน พิธีศราทธ  พิธีบูชา
เทวดา

ม.๑ ๑. อธิบายการเผยแผพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือสูประเทศไทย

  การสังคายนา
  การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสู           

ประเทศไทย



๒๐

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๒. วิเคราะหความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
ที่มีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย 
รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว

 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอ
สังคมไทยในฐานะเปน
  ศาสนาประจําชาติ
  สถาบันหลักของสังคมไทย      
  สภาพแวดลอมที่กวางขวาง  และ

ครอบคลุมสังคมไทย
  การพัฒนาตนและครอบครัว

๓. วิเคราะหพุทธประวัติตั้งแตประสูติ
จนถึงบําเพ็ญทุกรกิริยา   หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด

  สรุปและวิเคราะห พุทธประวัติ
 ประสูติ
 เทวทูต ๔
 การแสวงหาความรู
 การบําเพ็ญทุกรกิริยา

๔. วิเคราะหและประพฤติตนตาม
แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และศาสนิก
ชนตัวอยางตามที่กําหนด

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา
  พระมหากัสสปะ
  พระอุบาลี
  อนาถบิณฑิกะ
  นางวิสาขา

 ชาดก
  อัมพชาดก
   ติตติรชาดก

๕.  อธิบายพุทธคุณ และขอธรรมสําคัญ
ในกรอบอริยสัจ ๔  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด เห็น
คุณคาและนําไปพัฒนาแกปญหาของ
ตนเองและครอบครัว

 พระรัตนตรัย
  พุทธคุณ ๙

 อริยสัจ ๔
  ทุกข (ธรรมที่ควรรู)

o ขันธ ๕
         -  ธาตุ ๔

  สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
        -   ความหมายและคุณคา
o อบายมุข ๖

   นิโรธ  (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o สุข ๒ (กายิก, เจตสิก)
o คิหิสุข



๒๑

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
  มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

o ไตรสิกขา
o กรรมฐาน ๒
o ปธาน ๔
o โกศล ๓
o มงคล ๓๘

-ไมคบคนพาล
- คบบัณฑิต

    - บูชาผูควรบูชา
 พุทธศาสนสุภาษิต
   ยํ เว เสวติ ตาทิโส   

คบคนเชนใดเปนคนเชนนั้น
  อตฺตนา โจทยตฺตานํ 

จงเตือนตน ดวยตน
  นิสมฺม กรณํ เสยฺโย  

ใครครวญกอนทําจึงดี
   ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา  

เรือนที่ครองไมดีนําทุกขมาให
๖. เห็นคุณคาของการพัฒนาจิต เพื่อการ
เรียนรูและการดําเนินชีวิต ดวยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณคาแท – 
คุณคาเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ  
และทางออก หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

 โยนิโสมนสิการ
   วิธีคิดแบบคุณคาแท – คุณคาเทียม
   วิธีคิดแบบคุณ - โทษและทางออก

๗. สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและ
เจริญปญญาดวยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนับถือตามที่
กําหนด

   สวดมนตแปล และแผเมตตา
   วิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิต

และเจริญปญญา   การฝกบริหารจิตและ
เจริญปญญาตามหลักสติปฎฐานเนน          
อานาปานสติ

   นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใช
ในชีวิตประจําวัน



๒๒

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๘. วิเคราะหและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดํารงชีวิต
แบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข

   หลักธรรม  (ตามสาระการเรียนรูขอ ๕)
   

๙. วิเคราะหเหตุผลความจําเปนที่ทุกคน
ตองศึกษาเรียนรูศาสนาอื่นๆ

 ศาสนิกชนของศาสนาตาง  ๆ  มีการ
ประพฤติปฏิบัติตนและวิถีการดําเนินชีวิต
แตกตางกันตามหลักความเชื่อและคําสอน 
ของศาสนาที่ตนนับถือ

๑๐. ปฏิบัติตนตอศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม

 การปฏิบัติอยางเหมาะสมตอศาสนิกชน
อื่นในสถานการณตางๆ 

๑๑. วิเคราะหการกระทําของบุคคลที่เปน
แบบอยางดานศาสนสัมพันธ และ
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง

 ตัวอยางบุคคลในทองถิ่นหรือประเทศที่
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางดานศาสน
สัมพันธหรือมีผลงานดานศาสนสัมพันธ

๑. อธิบายการเผยแผพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือสูประเทศ
เพื่อนบาน  

   การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศ
เพื่อนบานและการนับถือพระพุทธ -
ศาสนาของประเทศเพื่อนบานในปจจุบัน

๒. วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธ- 
ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ชวย
เสริมสรางความเขาใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบาน

   ความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่ชวย
เสริมสรางความเขาใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบาน

๓. วิเคราะหความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ในฐานะที่เปนรากฐานของวัฒนธรรม 
เอกลักษณของชาติและมรดกของชาติ

 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอ
สังคมไทยในฐานะเปน
   รากฐานของวัฒนธรรม
   เอกลักษณและ มรดกของชาติ

๔. อภิปรายความสําคัญของพระพุทธ -
ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับ            
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบ
สังคม

   ความสําคัญของพระพุทธศาสนากับ           
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม

ม.๒

๕. วิเคราะหพุทธประวัติหรือประวัติ
ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด

   สรุปและวิเคราะห พุทธประวัติ
 การผจญมาร
 การตรัสรู
 การสั่งสอน



๒๓

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๖. วิเคราะหและประพฤติตนตาม
แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและ
ศาสนิกชนตัวอยางตามที่กําหนด

   พระสารีบุตร
   พระโมคคัลลานะ
   นางขุชชุตตรา
   พระเจาพิมพิสาร
   มิตตวินทุกชาดก
   ราโชวาทชาดก

๗. อธิบายโครงสราง และสาระสังเขป
ของพระไตรปฎก  หรือคัมภีรของศาสนา
ที่ตนนับถือ 

   โครงสราง และสาระสังเขปของ           
พระวินัยปฎก  พระสุตตันตปฎก             
และพระอภิธรรมปฎก

๘. อธิบายธรรมคุณ และขอธรรมสําคัญ
ในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ตามที่กําหนด  เห็น
คุณคาและนําไปพัฒนา แกปญหาของ
ชุมชนและสังคม

 พระรัตนตรัย
   ธรรมคุณ ๖

 อริยสัจ ๔
   ทุกข (ธรรมที่ควรรู)

o ขันธ ๕
 -   อายตนะ

   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม

-   สมบัติ ๔             
-    วิบัติ ๔

o อกุศลกรรมบถ ๑๐
o อบายมุข ๖

   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o สุข ๒  (สามิส,  นิรามิส)

   มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
o บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา
o ดรุณธรรม ๖
o กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔
o กุศลกรรมบถ ๑๐ 
o สติปฏฐาน ๔
o มงคล ๓๘

- ประพฤติธรรม
- เวนจากความชั่ว
-  เวนจากการดื่มน้ําเมา



๒๔

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 พุทธศาสนสุภาษิต
   กมฺมุนา วตฺตตี โลโก                   

สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม
   กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ  

ทําดีไดดี ทําชั่ว   ไดชั่ว
   สุโข ปฺุญสฺส อุจฺจโย     การสั่งสม

บุญนําสุขมาให
            ปูชโก  ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ     

       ผูบูชาเขา     ยอมไดรับการบูชาตอบ                  
       ผูไหวเขายอมไดรับการไหวตอบ

๙. เห็นคุณคาของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรูและดําเนินชีวิต ดวยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เราคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ

 พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโส-
มนสิการ ๒ วิธี คือ  วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เราคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ

๑๐. สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและ
เจริญปญญาดวยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

   สวดมนตแปล และแผเมตตา
   รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของ

การบริหารจิตและเจริญปญญา
   ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลัก

สติปฎฐาน  เนนอานาปานสติ
   นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญา ไปใช

ในชีวิตประจําวัน
๑๑.วิเคราะหการปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดํารงตน
อยางเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก และการอยูรวมกันอยางสันติสุข

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          
การเรียนรู ขอ ๘.)

ม. ๓ ๑. อธิบายการเผยแผพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือสูประเทศตางๆ 
ทั่วโลก

   การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศ
ตาง ๆ ทั่วโลก และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเหลานั้น            
ในปจจุบัน
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๒. วิเคราะหความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม     
และความสงบสุขแกโลก

   ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ
ที่ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบ
สุขใหแกโลก

๓. อภิปรายความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  
การพัฒนาอยางยั่งยืน

   สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (ที่สอดคลองกับหลักธรรมในสาระ
การเรียนรู ขอ ๖ )

๔. วิเคราะหพุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางตางๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด

   ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง 
ตาง ๆ  เชน 
o ปางมารวิชัย
o ปางปฐมเทศนา
o ปางลีลา
o ปางประจําวันเกิด

   สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติ
 ปฐมเทศนา
 โอวาทปาฏิโมกข

๕. วิเคราะหและประพฤติตนตาม
แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและ
ศาสนิกชนตัวอยาง  ตามที่กําหนด

 พระอัญญาโกณฑัญญะ
 พระมหาปชาบดีเถรี
 พระเขมาเถรี
 พระเจาปเสนทิโกศล
 นันทิวิสาลชาดก
 สุวัณณหังสชาดก

๖. อธิบายสังฆคุณ และขอธรรมสําคัญใน
กรอบอริยสัจ ๔  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด

 พระรัตนตรัย
   สังฆคุณ ๙

 อริยสัจ ๔
   ทุกข (ธรรมที่ควรรู)

o ขันธ ๕
-ไตรลักษณ

   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม

-วัฏฏะ ๓
-ปปญจธรรม ๓ (ตัณหา  มานะ    

ทิฎฐิ)
   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
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o อัตถะ ๓

   มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
o มรรคมีองค ๘
o ปญญา ๓
o สัปปุริสธรรม ๗
o บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
o อุบาสกธรรม ๗
o มงคล ๓๘

- มีศิลปวิทยา
- พบสมณะ
- ฟงธรรมตามกาล
- สนทนาธรรมตามกาล

 พุทธศาสนสุภาษิต
   อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย                        

ชนะตนนั่นแลดีกวา
   ธมฺมจารี  สุขํ เสติ                                   

ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข
   ปมาโท มจฺจุโน ปทํ                             

ความประมาทเปนทางแหงความตาย
   สุสฺสูสํ ลภเต ปฺญํ                            

ผูฟงดวยดียอมไดปญญา
   เรื่องนารูจากพระไตรปฎก : พุทธ

ปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร
๗. เห็นคุณคา และวิเคราะหการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนาตน                  
เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการทํางาน           
และการมีครอบครัว

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          
การเรียนรู ขอ ๖.)
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๘. เห็นคุณคาของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรูและดําเนินชีวิต ดวยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ 
และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย หรือ               
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ

 พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบ             
โยนิโสมนสิการ  ๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย

๙. สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและ
เจริญปญญาดวยอานาปานสติ หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

 สวดมนตแปล และแผเมตตา
 รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของ

การบริหารจิตและเจริญปญญา
 ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตาม

หลักสติปฎฐานเนนอานาปานสติ
 นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญา        

ไปใชในชีวิตประจําวัน   
๑๐. วิเคราะหความแตกตางและยอมรับ
วิถีการดําเนินชีวิตของศาสนิกชนใน
ศาสนาอื่นๆ

 วิถีการดําเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนา
อื่นๆ

๑.วิเคราะหสังคมชมพูทวีป  และคติความ
เชื่อทางศาสนาสมัยกอนพระพุทธเจา  
หรือสังคมสมัยของศาสดาที่ตนนับถือ

 ลักษณะของสังคมชมพูทวีป  และคติความ
เชื่อทางศาสนาสมัยกอนพระพุทธเจา

๒. วิเคราะห  พระพุทธเจาในฐานะเปน
มนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดในการตรัสรู    
การกอตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ
พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะหประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด

 พระพุทธเจาในฐานะเปนมนุษย  ผูฝกตน
ไดอยางสูงสุด (การตรัสรู)

 การกอตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน  
และการเผยแผพระพุทธศาสนาตามแนว
พุทธจริยา

ม.๔-ม.๖

๓.วิเคราะหพุทธประวัติดานการบริหาร 
และการธํารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด

 พุทธประวัติดานการบริหารและการธํารง
รักษาพระพุทธศาสนา

๔. วิเคราะหขอปฏิบัติทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด

 พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เปน
สากลและมีขอปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
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๕. วิเคราะหการพัฒนาศรัทธา และปญญา
ที่ถูกตองในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด

 พระพุทธศาสนาเนนการพัฒนาศรัทธา
และปญญาที่ถูกตอง

๖. วิเคราะหลักษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กําหนด

 ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธ- 
ศาสนา

๗. วิเคราะหหลักการของพระพุทธศาสนา
กับหลักวิทยาศาสตร หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด

 หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร

 การคิดตามนัยแหงพระพุทธศาสนาและ
การคิดแบบวิทยาศาสตร

๘.  วิเคราะหการฝกฝนและพัฒนาตนเอง 
การพึ่งตนเอง และการมุงอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กําหนด

 พระพุทธศาสนาเนนการฝกหัดอบรมตน 
การพึ่งตนเอง  และการมุงอิสรภาพ

๙.  วิเคราะหพระพุทธศาสนาวา              
เปนศาสตรแหงการศึกษาซึ่งเนน
ความสัมพันธของเหตุปจจัยกับ
วิธีการแกปญหา หรือแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กําหนด

 พระพุทธศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษา       
 พระพุทธศาสนาเนนความสัมพันธ        

ของเหตุปจจัยและวิธีการแกปญหา

๑๐. วิเคราะหพระพุทธศาสนาในการฝก
ตนไมใหประมาท  มุงประโยชนและ
สันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด

 พระพุทธศาสนาฝกตนไมใหประมาท
 พระพุทธศาสนามุงประโยชนสุขและ

สันติภาพแกบุคคล  สังคมและโลก

๑๑.  วิเคราะหพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน  หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด

 พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน

๑๒. วิเคราะหความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษา
ที่สมบูรณ การเมืองและสันติภาพ 

 ความสําคัญของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาที่สมบูรณ

 ความสําคัญของพระพุทธศาสนากับ
การเมือง
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หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด

 ความสําคัญของพระพุทธศาสนากับ
สันติภาพ

๑๓. วิเคราะหหลักธรรมในกรอบ    
อริยสัจ ๔ หรือหลักคําสอนของศาสนา    
ที่ตนนับถือ

 พระรัตนตรัย
   วิเคราะหความหมายและคุณคาของ

พุทธะ ธรรมะ สังฆะ
 อริยสัจ ๔
   ทุกข (ธรรมที่ควรรู)

o ขันธ ๕
-  นามรูป
-  โลกธรรม ๘
-   จิต, เจตสิก

   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม   

  -  นิยาม ๕
-  กรรมนิยาม ( กรรม ๑๒)
- ธรรมนิยาม(ปฏิจจสมุปบาท)

o วิตก ๓
o มิจฉาวณิชชา ๕
o นิวรณ ๕
o อุปาทาน ๔

   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o ภาวนา ๔
o วิมุตติ ๕
o นิพพาน

   มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
o พระสัทธรรม ๓
o ปญญาวุฒิธรรม ๔
o พละ ๕
o อุบาสกธรรม ๕
o    อปริหานิยธรรม ๗
o    ปาปณิกธรรม ๓
o    ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔
o โภคอาทิยะ ๕
o อริยวัฑฒิ ๕
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o อธิปไตย ๓
o สาราณียธรรม ๖
o ทศพิธราชธรรม ๑๐  
o วิปสสนาญาณ ๙
o มงคล ๓๘

- สงเคราะหบุตร
- สงเคราะหภรรยา
- สันโดษ
- ถูกโลกธรรมจิตไมหวั่นไหว
- จิตไมเศราโศก
- จิตไมมัวหมอง
- จิตเกษม
- ความเพียรเผากิเลส
- ประพฤติพรหมจรรย
- เห็นอริยสัจ
- บรรลุนิพพาน

 พุทธศาสนสุภาษิต
   จิตฺตํ ทนฺตํ  สุขาวหํ                                             

จิตที่ฝกดีแลวนําสุขมาให
   นอุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ    

บัณฑิตยอมไมแสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ 
   นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต                               

คนที่ไมถูกนินทา  ไมมีในโลก
   โกธํ ฆตฺวา  สุขํ เสติ                          

ฆาความโกรธไดยอมอยูเปนสุข
   ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฐาตา  วินฺทเต ธนํ                        

คนขยันเอาการเอางาน กระทํา
เหมาะสม ยอมหาทรัพยได

   วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส  นิปฺปทา 
เกิดเปนคนควรจะพยายามจนกวาจะ
ประสบความสําเร็จ

   สนฺตฎฐี ปรมํ ธนํ                                 
ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง
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   อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก                          
การเปนหนี้เปนทุกขในโลก

   ราชา มุขํ มนุสฺสานํ                       
พระราชาเปนประมุขของประชาชน

   สติ โลกสฺมิ ชาคโร                                       
สติเปนเครื่องตื่นในโลก

   นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ                                
สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี

   นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ                           
นิพพานเปนสุข อยางยิ่ง

๑๔. วิเคราะหขอคิดและแบบอยาง              
การดําเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก  
 เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยาง ตามที่
กําหนด

 พุทธสาวก พุทธสาวิก
   พระอัสสชิ
   พระกีสาโคตมีเถรี
   พระนางมัลลิกา
   หมอชีวก โกมารภัจ
   พระอนุรุทธะ
   พระองคุลิมาล
   พระธัมมทินนาเถรี
   จิตตคหบดี
   พระอานนท
   พระปฏาจาราเถรี
   จูฬสุภัททา
   สุมนมาลาการ

 ชาดก
   เวสสันดรชาดก
   มโหสธชาดก
   มหาชนกชาดก

 ชาวพุทธตัวอยาง
   พระนาคเสน - พระยามิลินท
   สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี)
   พระอาจารยมั่น  ภูริทตฺโต
   สุชีพ  ปุญญานุภาพ
   สมเด็จพระนารายณมหาราช
   พระธรรมโกศาจารย  (พุทธทาสภิกขุ)



๓๒

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

   พระพรหมมังคลาจารย  (ปญญานันท
ภิกขุ)  

   ดร.เอ็มเบดการ
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา  

เจาอยูหัว
   พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
   พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) 

         อนาคาริก ธรรมปาละ
๑๕. วิเคราะหคุณคาและความสําคัญของ
การสังคายนา พระไตรปฎก  หรือคัมภีร
ของศาสนาที่ตนนับถือ และการเผยแผ

   วิธีการศึกษาและคนควาพระไตรปฏก และ
คัมภีรของศาสนาอื่น ๆ การสังคายนาและ
การเผยแผพระไตรปฏก

   ความสําคัญและคุณคาของพระไตรปฏก
๑๖. เชื่อมั่นตอผลของการทําความดี ความ
ชั่ว สามารถวิเคราะหสถานการณที่ตอง
เผชิญ และตัดสินใจเลือกดําเนินการหรือ
ปฏิบัติตนไดอยางมีเหตุผลถูกตองตาม
หลักธรรม จริยธรรม และกําหนด
เปาหมาย บทบาทการดําเนินชีวิตเพื่อการ
อยูรวมกันอยางสันติสุข และอยูรวมกัน
เปนชาติอยางสมานฉันท

   ตัวอยางผลที่เกิดจากการทําความดี      
ความชั่ว  

   โยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบอริยสัจ
    หลักธรรมตามสาระการเรียนรูขอ ๑๓

๑๗. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนา
อื่นๆ โดยสังเขป

 ประวัติพระพุทธเจา มุฮัมมัด   พระเยซู

๑๘.ตระหนักในคุณคาและความสําคัญ
ของคานิยม จริยธรรมที่เปนตัวกําหนด
ความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกตางกัน
ของศาสนิกชนศาสนาตางๆ เพื่อขจัด
ความขัดแยงและอยูรวมกันในสังคมอยาง
สันติสุข

 คุณคาและความสําคัญของคานิยมและ
จริยธรรม

 การขจัดความขัดแยงเพื่ออยูรวมกันอยาง
สันติสุข

๑๙. เห็นคุณคา เชื่อมั่น และมุงมั่นพัฒนา
ชีวิตดวยการพัฒนาจิตและพัฒนาการ
เรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

   พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ๑๐ วิธี  (เนน วิธีคิดแบบแยกแยะ
สวนประกอบ  แบบสามัญญลักษณะ 



๓๓

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ

      แบบเปนอยูในขณะปจจุบัน  และแบบ  
วิภัชชวาท )
๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย
๒) วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
๓) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ  
๔) วิธีคิดแบบอริยสัจ 
๕) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ
๖) วิธีคิดแบบคุณคาแท- คุณคาเทียม
๗) วิธีคิดแบบคุณ-โทษ  และทางออก
๘) วิธีคิดแบบอุบาย  ปลุกเราคุณธรรม 
๙) วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน    

       ๑๐) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท
๒๐. สวดมนต แผเมตตา และบริหารจิต
และเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

 สวดมนตแปล และแผเมตตา
รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของ
การบริหารจิตและเจริญปญญา
  ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตาม

หลักสติปฎฐาน
   นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญา

ไปใชในการพัฒนาการเรียนรู  คุณภาพ
ชีวิตและสังคม

๒๑. วิเคราะหหลักธรรมสําคัญในการอยู
รวมกันอยางสันติสุขของศาสนาอื่นๆ 
และชักชวน สงเสริม สนับสนุนใหบุคคล
อื่นเห็นความสําคัญของการทําความดี    
ตอกัน

 หลักธรรมสําคัญในการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข
o   หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

เชน สาราณียธรรม ๖  อธิปไตย ๓  
มิจฉาวณิชชา ๕  อริยวัฑฆิ ๕    
โภคอาทิยะ ๕  

 คริสตศาสนา ไดแก  บัญญัติ ๑๐  
ประการ   (เฉพาะที่เกี่ยวของ)

 ศาสนาอิสลาม ไดแก  หลักจริยธรรม 
(เฉพาะที่เกี่ยวของ)

๒๒. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความ
รวมมือของทุกศาสนาในการแกปญหา
และพัฒนาสังคม

 สภาพปญหาในชุมชน และสังคม



๓๔

สาระที่ ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี  และธํารงรักษาพระพุทธศาสนา 
    หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. บําเพ็ญประโยชนตอวัด  หรือศาสน
สถานของศาสนาที่ตนนับถือ

 การบําเพ็ญประโยชนตอวัด หรือศาสน
สถาน
  การพัฒนาทําความสะอาด
  การบริจาค  
  การรวมกิจกรรมทางศาสนา

๒. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดง
ตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ
  ขั้นเตรียมการ
  ขั้นพิธีการ

ป.๑

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และ
วันสําคัญทางศาสนา ตามที่กําหนดได
ถูกตอง

 ประวัติโดยสังเขปของวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
  วันมาฆบูชา  
  วันวิสาขบูชา  
  วันอาสาฬหบูชา  
  วันอัฏฐมีบูชา 

 การบูชาพระรัตนตรัย

๑. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนดได
ถูกตอง 

 การฝกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ   
 การพนมมือ
 การไหว
 การกราบ
 การนั่ง
 การยืน การเดิน

ป.๒

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม และ
วันสําคัญทางศาสนา ตามที่กําหนดได
ถูกตอง

  การเขารวมกิจกรรมและพิธีกรรม ที่
เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางพุทธศาสนา

  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย
  การทําบุญตักบาตร



๓๕

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวก 
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตน
นับถือ ตามที่กําหนดไดถูกตอง

 ฝกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ   
   การลุกขึ้นยืนรับ
   การตอนรับ
   การรับ – สงสิ่งของแกพระภิกษุ
   มรรยาทในการสนทนา
  การสํารวมกิริยามารยาท             

การแตงกายที่เหมาะสมเมื่อ   
   อยูในวัดและพุทธสถาน
   การดูแลรักษาศาสนวัตถุและ  

ศาสนสถาน     
๒. เห็นคุณคา และปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา ตามที่
กําหนดไดถูกตอง

  การอาราธนาศีล
  การสมาทานศีล
  เครื่องประกอบโตะหมูบูชา  การจัดโตะ

หมูบูชา

ป.๓

๓. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดง
ตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ

 ความเปนมาของการแสดงตนเปน   
พุทธมามกะ

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ
  ขั้นเตรียมการ
  ขั้นพิธีการ

๑. อภิปรายความสําคัญ และมีสวนรวมใน
การบํารุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่
ตนนับถือ

  ความรูเบื้องตนและความสําคัญของ 
ศาสนสถาน   

  การแสดงความเคารพตอศาสนสถาน
  การบํารุงรักษาศาสนสถาน

๒. มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี
ตามที่กําหนด

   การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอพระภิกษุ
   การยืน การเดิน  และการนั่งที่เหมาะสม

ในโอกาสตาง ๆ

ป.๔

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและ
วันสําคัญทางศาสนา ตามที่กําหนดได
ถูกตอง

  การอาราธนาศีล
  การอาราธนาธรรม
  การอาราธนาพระปริตร
  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรม

สวนะ



๓๖

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ
อยางเรียบงาย มีประโยชน และปฏิบัติตน
ถูกตอง

  การจัดพิธีกรรมที่เรียบงาย ประหยัด          
มีประโยชน และถูกตองตามหลักทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ 

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และ
วันสําคัญทางศาสนา ตามที่กําหนด และ
อภิปรายประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
กิจกรรม

  การมีสวนรวมในการจัดเตรียมสถานที่
ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา

  พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน
  ระเบียบพิธีในการทําบุญงานมงคล
  ประโยชนของ การเขารวมศาสนพิธี  

พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรม             
ในวันสําคัญทางศาสนา       

ป.๕

๓. มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี 
ตามที่กําหนด

  การกราบพระรัตนตรัย 
  การไหวบิดา มารดา ครู/อาจารย                 

ผูที่เคารพนับถือ
  การกราบศพ

๑. อธิบายความรูเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ
ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนไดอยาง
เหมาะสม 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ
ภายในวัด เชน เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส

  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด
๒. มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี 
ตามที่กําหนด

  การถวายของแกพระภิกษุ
 การปฏิบัติตนในขณะฟงธรรม
 การปฏิบัติตนตามแนวทางของ

พุทธศาสนิกชน   เพื่อประโยชนตอ
ศาสนา

  ป.๖

๓. อธิบายประโยชนของการเขารวมใน 
ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรมใน
วันสําคัญทางศาสนา ตามที่กําหนด และ
ปฏิบัติตนไดถูกตอง

  ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม 
และอาราธนาพระปริตร

 พิธีทอดผาปา
 พิธีทอดกฐิน
 ระเบียบพิธีในการทําบุญงานอวมงคล
  การปฏิบัติตนที่ถูกตองในศาสนพิธี

พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา เชน 
วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา 
วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะ



๓๗

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

  ประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธี/
พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา

๔. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดง
ตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ
° ขั้นเตรียมการ
° ขั้นพิธีการ

๑. บําเพ็ญประโยชนตอศาสนสถานของ
ศาสนาที่ตนนับถือ

 การบําเพ็ญประโยชน และ                       
การบํารุงรักษาวัด

๒. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเปน
แบบอยางในการประพฤติปฏิบัติ  และ
ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ

 วิถีชีวิตของพระภิกษุ
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ

พระพุทธศาสนา เชน การแสดงธรรม 
ปาฐกถาธรรม  การประพฤติตนใหเปน
แบบอยาง

 การเขาพบพระภิกษุ
 การแสดงความเคารพ  การประนมมือ  

การไหว  การกราบ  การเคารพ                
พระรัตนตรัย  การฟงเจริญ
พระพุทธมนต  การฟงสวด                      
พระอภิธรรม  การฟงพระธรรมเทศนา

๓. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคล
ตางๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ         
ตามที่กําหนด

 ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอเพื่อนตาม
หลักพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นับถือ

๔. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนใน      
ศาสนพิธี พิธีกรรมไดถูกตอง

 การจัดโตะหมูบูชา แบบ หมู๔ หมู ๕ 
หมู ๗ หมู๙ 

 การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบ
โตะหมูบูชา 

 คําอาราธนาตางๆ 

ม.๑

๕. อธิบายประวัติ ความสําคัญ และ 
ปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนา            
ที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด ไดถูกตอง

 ประวัติและความสําคัญของวันธรรม
สวนะ วันเขาพรรษา วันออกพรรษา  
วันเทโวโรหณะ

 ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตน
ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมี
บูชา  วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะ
และเทศกาลสําคัญ



๓๘

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๑. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคล  
ตาง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
กําหนด

 การเปนลูกที่ดี ตามหลักทิศเบื้องหนา  
ในทิศ ๖

๒. มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี 
ตามที่กําหนด

 การตอนรับ (ปฏิสันถาร)
 มรรยาทของผูเปนแขก
 ฝกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติตอพระภิกษุ  

การยืน  การใหที่นั่ง  การเดินสวน               
การสนทนา  การรับสิ่งของ

 การแตงกายไปวัด การแตงกายไปงาน
มงคล  งานอวมงคล

๓. วิเคราะหคุณคาของศาสนพิธี และ
ปฏิบัติตนไดถูกตอง

 การทําบุญตักบาตร
 การถวายภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวาย

และสิ่งของตองหามสําหรับพระภิกษุ
 การถวายสังฆทาน   เครื่องสังฆทาน
 การถวายผาอาบน้ําฝน
 การจัดเครื่องไทยธรรม  เครื่องไทยทาน
 การกรวดน้ํา
 การทอดกฐิน การทอดผาปา

๔. อธิบายคําสอนที่เกี่ยวเนื่องกับ             
วันสําคัญทางศาสนา และปฏิบัติตน            
ไดถูกตอง

 หลักธรรมเบื้องตนที่เกี่ยวเนื่องใน             
วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา                    
วันอัฏฐมีบูชา   วันอาสาฬหบูชา

 วันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ
 ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน                        

ในวันธรรมสวนะ วันเขาพรรษา         
วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ                

ม.๒

๕. อธิบายความแตกตางของศาสนพิธี
พิธีกรรม ตาม  แนวปฏิบัติของศาสนา
อื่น ๆ  เพื่อนําไปสูการยอมรับ และความ
เขาใจซึ่งกันและกัน

 ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบัติของ
ศาสนาอื่น ๆ



๓๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. วิเคราะหหนาที่และบทบาทของสาวก 
และปฏิบัติตนตอสาวก ตามที่กําหนดได
ถูกตอง

 หนาที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติ      
ตามหลักพระธรรมวินัย และจริยวัตร
อยางเหมาะสม

 การปฏิบัติตนตอพระภิกษุในงาน      
ศาสนพิธีที่บาน การสนทนา การแตงกาย 
มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตามฐานะ

๒. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคล  
ตาง ๆ ตามหลักศาสนา ตามที่กําหนด 

 การเปนศิษยที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวา 
ในทิศ ๖ ของพระพุทธศาสนา

๓.  ปฏิบัติหนาที่ของศาสนิกชนที่ดี  การปฏิบัติหนาที่ชาวพุทธตามพุทธ
ปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร

๔. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได
ถูกตอง

 พิธีทําบุญ งานมงคล งานอวมงคล 
 การนิมนตพระภิกษุ การเตรียมที่ตั้ง

พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงดาย
สายสิญจน การปูลาดอาสนะ  การเตรียม
เครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน 

 ขอปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายขาว
พระพุทธ การถวายไทยธรรม                  
การกรวดน้ํา

๕.  อธิบายประวัติวันสําคัญทางศาสนา
ตามที่กําหนดและปฏิบัติตนไดถูกตอง

 ประวัติวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย  
  วันวิสาขบูชา  (วันสําคัญสากล)
  วันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ

 หลักปฏิบัติตน :  การฟงพระธรรม
เทศนา  การแตงกายในการประกอบ 
ศาสนพิธีที่วัด  การงดเวนอบายมุข   

 การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะ
และเทศกาลสําคัญ

ม.๓

๖. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือ          
แสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนา           
ที่ตนนับถือ

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ
  ขั้นเตรียมการ
  ขั้นพิธีการ



๔๐

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๗. นําเสนอแนวทางในการธํารงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถือ

 การศึกษาเรียนรูเรื่ององคประกอบของ
พระพุทธศาสนา   นําไปปฏิบัติและเผย
แผตามโอกาส

 การศึกษาการรวมตัวขององคกร               
ชาวพุทธ

 การปลูกจิตสํานึกในดานการบํารุงรักษา
วัดและพุทธสถานใหเกิดประโยชน

ม.๔-ม.๖ ๑. ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีตอสาวก 
สมาชิกในครอบครัว และคนรอบขาง 

 ปฏิบัติตนเปนชาวพุทธที่ดีตอพระภิกษุ
  การเขาใจในกิจของพระภิกษุ เชน 

การศึกษา การปฏิบัติธรรม และ
การเปนนักบวชที่ดี

  คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก
  หนาที่และบทบาทของพระภิกษุ 

ในฐานะพระนักเทศก                     
พระธรรมทูต  พระธรรมจาริก 
พระวิทยากร   พระวิปสสนาจารย 
และพระนักพัฒนา

  การปกปองคุมครอง 
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท
ในสังคมไทย

  การปฏิบัติตนตอพระภิกษุทางกาย 
วาจา  และใจ  ที่ประกอบดวย
เมตตา

  การปฏิสันถารที่เหมาะสมตอ
พระภิกษุ  ในโอกาสตาง ๆ

 ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และสังคม
  การรักษาศีล ๘
  การเขารวมกิจกรรมและเปนสมาชิก

ขององคกรชาวพุทธ
  การเปนชาวพุทธที่ดี ตามหลักทิศ

เบื้องบน ในทิศ  ๖



๔๑

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะ
ผูปกครองและ ผูอยูในปกครอง  
ตามหลักทิศเบื้องลาง ในทิศ ๖

  การปฏิสันถารตามหลัก   
ปฏิสันถาร ๒

  หนาที่และบทบาทของอุบาสก  
อุบาสิกาที่มีตอสังคมไทยใน
ปจจุบัน

  การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ตามหลักทิศเบื้องหลัง          
ในทิศ ๖ 

  การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ      
และโลก

๒. ปฏิบัติตนถูกตองตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

 ประเภทของศาสนพิธีใน
พระพุทธศาสนา 
  ศาสนพิธีเนื่องดวยพุทธบัญญัติ  

เชน พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
พิธีเวียนเทียน ถวายสังฆทาน  
ถวายผาอาบน้ําฝน พิธีทอดกฐิน   
พิธีปวารณา เปนตน 

  ศาสนพิธีที่นําพระพุทธศาสนา   
เขาไปเกี่ยวเนื่อง เชน การทําบุญ
เลี้ยงพระในโอกาสตางๆ 

 ความหมาย ความสําคัญ คติธรรม           
ในพิธีกรรม บทสวดมนตของนักเรียน 
งานพิธี คุณคาและประโยชน

 พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของ         
ผูขอบรรพชาอุปสมบท เครื่อง        
อัฏฐบริขาร ประโยชนของการ  
บรรพชาอุปสมบท

 บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี
 คุณคาและประโยชนของศาสนพิธี



๔๒

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๓. แสดงตนเปนพุทธมามกะหรือ           
แสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนา           
ที่ตนนับถือ

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ
  ขั้นเตรียมการ
  ขั้นพิธีการ

๔. วิเคราะหหลักธรรม  คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนา และ
เทศกาลที่สําคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ 
และปฏิบัติตนไดถูกตอง

 หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ            
วันสําคัญ และเทศกาลที่สําคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น

 การปฏิบัติตนที่ถูกตองในวันสําคัญ           
และเทศกาลที่สําคัญในพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาอื่น

๕. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการ
ธํารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันสงผลถึง
การพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก

 การปกปอง คุมครอง ธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท             
ในสังคมไทย

 การปลูกจิตสํานึก และการมีสวนรวม         
ในสังคมพุทธ



๔๓

สาระที่ ๒   หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม

มาตรฐาน ส ๒.๑   เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี  มีคานิยมที่ดีงามและธํารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสงัคมโลกอยางสันติสุข

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ ๑. บอกประโยชนและปฏิบัติตนเปน

สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
  การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ

โรงเรียน เชน 
 กตัญูกตเวทีและเคารพรับฟง

คําแนะนําของพอแม ญาติผูใหญ 
และครู

 รูจักกลาวคําขอบคุณ ขอโทษ  
การไหวผูใหญ     

 ปฏิบัติตาม ขอตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ  ของครอบครัวและ
โรงเรียน 

 มีสวนรวมในกิจกรรมของ
ครอบครัวและโรงเรียน 

 มีเหตุผลและยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น 

 มีระเบียบ วินัย มีน้ําใจ
  ประโยชนของการปฏิบัติตนเปนสมาชิก 

ที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน                 
๒. ยกตัวอยางความสามารถและความดี
ของตนเอง  ผูอื่นและบอกผลจากการ
กระทํานั้น

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ ความดี
ของตนเองและผูอื่น เชน

 -    ความกตัญูกตเวที
  -   ความมีระเบียบวินัย

        -    ความรับผิดชอบ   
        -    ความขยัน 
         -   การเอื้อเฟอเผื่อแผและชวยเหลือ

ผูอื่น
         -   ความซื่อสัตยสุจริต    
         -  ความเมตตากรุณา
  ผลของการกระทําความดี เชน 

         -  ภาคภูมิใจ 
         -  มีความสุข  

             - ไดรับการชื่นชม ยกยอง



๔๔

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. ปฏิบัติตนตามขอตกลง  กติกา  กฎ
ระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน

   ขอตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หนาที่ที่
ตองปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน 
สถานที่สาธารณะ เชน โรงภาพยนต 
โบราณสถาน ฯลฯ

๒. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย     มารยาทไทย เชน การแสดงความเคารพ 
การยืน การเดิน การนั่ง การนอน       
การทักทาย  การรับประทาน

๓. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับ
ความคิด  ความเชื่อและการปฏิบัติของ
บุคคลอื่นที่แตกตางกันโดยปราศจากอคติ

    การยอมรับความแตกตางของคนใน
สังคม ในเรื่อง ความคิด  ความเชื่อ 
ความสามารถและการปฏิบัติตนของ
บุคคลอื่นที่ แตกตางกัน เชน 

       -    บุคคลยอมมีความคิดที่มีเหตุผล 
       -     การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความ  

เชื่อของบุคคล
       -    บุคคลยอมมีความสามารถแตกตางกัน
    -      ไมพูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจ

ผูอื่น ในเรื่องของรูปรางหนาตา สีผม  
สีผิว ที่แตกตางกัน

ป.๒

๔. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื่น    สิทธิสวนบุคคล เชน   
       -  สิทธิแสดงความคิดเห็น

-   สิทธิเสรีภาพในรางกาย   
 -   สิทธิในทรัพยสิน

ป.๓ ๑. สรุปประโยชนและปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ทองถิ่น

    ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว             
เชน การแสดงความเคารพและการเชื่อ
ฟงผูใหญ การกระทํากิจกรรมรวมกัน  
ในครอบครัว

   ประเพณีและวัฒนธรรมในทองถิ่น เชน 
การเขารวมประเพณีทางศาสนา 
ประเพณีเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต      
ประโยชนของการปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
และทองถิ่น



๔๕

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๒. บอกพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของ
ตนเอง และผูอื่นที่อยูในกระแส
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

    พฤติกรรมของตนเองและเพื่อน ๆ               
ในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย             
การทําความเคารพ การปฏิบัติตาม          
ศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช
ภาษา (ภาษาถิ่นกับภาษาราชการ และ
ภาษาอื่นๆ ฯลฯ )

    สาเหตุที่ทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ในปจจุบันของนักเรียน และผูอื่น
แตกตางกัน

๓. อธิบายความสําคัญขอวันหยุดราชการ
ที่สําคัญ   

    วันหยุดราชการที่สําคัญ เชน 
-   วันหยุดเกี่ยวกับชาติและ

พระมหากษัตริย เชน วันจักรี              
วันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคล                  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

-    วันหยุดราชการเกี่ยวกับศาสนา เชน 
วันมาฆบูชา     วันวิสาขบูชา         
วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา 

-   วันหยุดราชการเกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม เชน  วันสงกรานต        
วันพืชมงคล

๔. ยกตัวอยางบุคคลซึ่งมีผลงานที่เปน
ประโยชนแกชุมชนและทองถิ่นของตน

   บุคคลที่มีผลงานเปนประโยชนแกชุมชน
และทองถิ่นของตน

   ลักษณะผลงานที่เปนประโยชนแกชุมชน
และทองถิ่น

ป.๔ ๑. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน

    การเขารวมกิจกรรมประชาธิปไตยของ
ชุมชน เชน การรณรงคการเลือกตั้ง

    แนวทางการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดี
ของชุมชน เชน อนุรักษสิ่งแวดลอม        
สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและ
โบราณสถาน  การพัฒนาชุมชน  



๔๖

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๒. ปฏิบัติตนในการเปนผูนําและผูตาม  
ที่ดี

    การเปนผูนําและผูตามที่ดี
       -  บทบาทและความรับผิดชอบของผูนํา

- บทบาทและความรับผิดชอบของผูตาม
หรือสมาชิก  

- การทํางานกลุมใหมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ   และประโยชนของการ
ทํางานเปนกลุม  

๓. วิเคราะหสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน    
พึงไดรับตามกฎหมาย

   สิทธิพื้นฐานของเด็ก  เชน สิทธิที่จะมี
ชีวิต สิทธิที่จะไดรับการปกปอง สิทธิ        
ที่จะไดรับการพัฒนา สิทธิที่จะมี             
สวนรวม

๔. อธิบายความแตกตางทางวัฒนธรรม
ของกลุมคนในทองถิ่น

   วัฒนธรรมในภาคตางๆ ของไทย             
ที่แตกตางกัน เชน การแตงกาย             
ภาษา อาหาร 

๕. เสนอวิธีการที่จะอยูรวมกันอยาง     
สันติสุขในชีวิตประจําวัน

   ปญหาและสาเหตุของการเกิดความ
ขัดแยงในชีวิตประจําวัน

    แนวทางการแกปญหาความขัดแยงดวย
สันติวิธี

๑. ยกตัวอยางและปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  และ
หนาที่ในฐานะพลเมืองดี 

    สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  
    หนาที่ของพลเมืองดี เชน เคารพ เทิดทูน

สถาบันชาติ   ศาสนา พระมหากษัตริย 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย    

    คุณลักษณะของพลเมืองดี  เชน เห็นแก
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน  มีความรับผิดชอบ  เสียสละ  

ป.๕

๒. เสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเอง
หรือผูอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก

   เหตุการณที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย
   แนวทางการปกปองคุมครองตนเองหรือ

ผูอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก
   การปกปองคุมครองสิทธิเด็กใน

สังคมไทย



๔๗

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓. เห็นคุณคาวัฒนธรรมไทยที่มีผลตอ
การดําเนินชีวิตในสังคมไทย

   วัฒนธรรมไทย ที่มีผลตอการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคมไทย

    คุณคาของวัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิต
๔. มีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพร
ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน

   ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น 
   ตัวอยางภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน   

ของตน
   การอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญา

ทองถิ่นของชุมชน
๑. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของครอบครัวและชุมชน

   กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เชน
-  กฎหมายจราจร  
-  กฎหมายทะเบียนราษฎร
-  กฎหมายยาเสพติดใหโทษ
-  เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ อบต. อบจ.

   ประโยชนของการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายดังกลาว

๒. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาและธํารงรักษาวัฒนธรรม  
อันดีงาม

   ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม
    การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา

ที่มีผลตอตนเองและสังคมไทย
   แนวทางการธํารงรักษาวัฒนธรรมไทย

๓. แสดงออกถึงมารยาทไทยไดเหมาะสม
ถูกกาลเทศะ

   ความหมายและสําคัญของมารยาทไทย
   มารยาทไทยและมารยาทสังคม   เชน  

การแสดงความเคารพ การยืน  การเดิน 
การนั่ง การนอน การรับของสงของ            
การรับประทานอาหาร การแสดงกิริยา
อาการ  การทักทาย  การสนทนา  การใช
คําพูด

ป.๖

๔.  อธิบายคุณคาทางวัฒนธรรมที่
แตกตางกันระหวางกลุมคนในสังคมไทย

   ประโยชนและคุณคาทางวัฒนธรรม
   ความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวาง

กลุมคนภาคตางๆ ในสังคมไทย
   แนวทางการรักษาวัฒนธรรม



๔๘

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๕. ติดตามขอมูล ขาวสาร เหตุการณตาง  ๆ
ในชีวิตประจําวัน เลือกรับและใชขอมูล 
ขาวสารในการเรียนรูไดเหมาะสม 

    ขอมูล ขาวสาร เหตุการณตาง ๆ เชน 
วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ แหลงขาว
ตาง ๆ สถานการณจริง 

    ประโยชนจากการติดตามขอมูล ขาวสาร   
เหตุการณตางๆ 

    หลักการเลือกรับและใชขอมูล ขาวสาร
จากสื่อตางๆ รวมทั้งสื่อที่ไรพรมแดน

๑. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุมครอง
สิทธิของบุคคล

    กฎหมายในการคุมครองสิทธิของบุคคล
-  กฎหมายการคุมครองเด็ก
- กฎหมายการศึกษา
- กฎหมายการคุมครองผูบริโภค  
- กฎหมายลิขสิทธิ์  

   ประโยชนของการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายการคุมครองสิทธิของบุคคล

๒. ระบุความสามารถของตนเอง                  
ในการทําประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ

   บทบาทและหนาที่ของเยาวชนที่มีตอ
สังคมและประเทศชาติ โดยเนนจิต
สาธารณะ เชน เคารพกติกาสังคม 
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  มีสวนรวมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน

ม.๑

๓. อภิปรายเกี่ยวกับคุณคาทางวัฒนธรรม
ที่เปนปจจัยในการสรางความสัมพันธที่ดี
หรืออาจนําไปสูความเขาใจผิดตอกัน

    ความคลายคลึงและความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  เฉียงใต

   วัฒนธรรมที่เปนปจจัยในการสราง
ความสัมพันธที่ดี หรืออาจนําไปสูความ
เขาใจผิดตอกัน

๔.  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอื่น

 วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอื่น

 ผลที่ไดจากการเคารพในสิทธิของตนเอง
และผูอื่น



๔๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๑. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ

   กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว 
เชน

       -  กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผูเยาว   

-  กฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน
-  กฎหมายเพงเกี่ยวกับครอบครัวและ

มรดก เชน การหมั้น การสมรส             
การรับรองบุตร  การรับบุตรบุญธรรม  
และมรดก

  กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ
 - กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
 - กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอก

แบบแสดงรายการ ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา

- กฎหมายแรงงาน

๒. เห็นคุณคาในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนาที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

    สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนาที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

    แนวทางสงเสริมใหปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

๓. วิเคราะหบทบาท  ความสําคัญ และ
ความสัมพันธของสถาบันทางสังคม 

   บทบาท ความสําคัญและความสัมพันธ
ของสถาบันทางสังคม เชน สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน            
ทางการเมืองการปกครอง

ม.๒

๔.อธิบายความคลายคลึงและความ
แตกตางของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
เพื่อนําไปสูความเขาใจอันดีระหวางกัน

   ความคลายคลึงและความแตกตางของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม          
เปนปจจัยสําคัญในการสรางความเขาใจ
อันดีระหวางกัน



๕๐

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. อธิบายความแตกตางของการกระทํา
ความผิดระหวางคดีอาญาและคดีแพง

  ลักษณะการกระทําความผิดทางอาญา 
และโทษ

   ลักษณะการกระทําความผิดทางแพง  
และโทษ

   ตัวอยางการกระทําความผิดทางอาญา 
เชน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย   

   ตัวอยางการทําความผิดทางแพง เชน  
การทําผิดสัญญา  การทําละเมิด 

๒. มีสวนรวมในการปกปองคุมครอง
ผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน

    ความหมาย และความสําคัญของสิทธิ
มนุษยชน

    การมีสวนรวมคุมครองสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม

๓. อนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม

   ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย                 
ภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมสากล

 การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและ              
ภูมิปญญาไทยที่เหมาะสม       

 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม

ม.๓

๔. วิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดปญหา
ความขัดแยงในประเทศ และเสนอ
แนวคิดในการลดความขัดแยง

   ปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยง เชน 
การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ  
สังคม  ความเชื่อ

   สาเหตุปญหาทางสังคม เชน ปญหา
สิ่งแวดลอม ปญหายาเสพติด ปญหา
การทุจริต ปญหาอาชญากรรม ฯลฯ

   แนวทางความรวมมือในการลดความ
ขัดแยงและการสรางความสมานฉันท



๕๑

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๕. เสนอแนวคิดในการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก

   ปจจัยที่สงเสริมการดํารงชีวิตใหมี
ความสุข เชน การอยูรวมกันอยางมี
ขันติธรรม   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เห็นคุณคาในตนเอง  รุจักมอง
โลกในแงดี  สรางทักษะทางอารมณ  
รูจักบริโภคดวยปญญา  เลือกรับ-ปฏิเสธ
ขาวและวัตถุตางๆ    ปรับปรุงตนเองและ
สิ่งตางๆใหดีขึ้นอยูเสมอ 

ม.๔-ม.๖ ๑. วิเคราะหและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  
ประเทศชาติ  และสังคมโลก

   กฎหมายเพงเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เชน    
ซื้อขาย ขายฝาก   เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม
เงิน จํานํา จํานอง

    กฎหมายอาญา เชน ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย

   กฎหมายอื่นที่สําคัญ เชน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน   
กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมาย
ภาษีอากร กฎหมายคุมครองผูบริโภค

   ขอตกลงระหวางประเทศ เชน ปฏิญญา
       สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน   กฎหมาย
        มนุษยธรรมระหวางประเทศ

๒. วิเคราะหความสําคัญของโครงสราง
ทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 โครงสรางทางสังคม
-  การจัดระเบียบทางสังคม

        -  สถาบันทางสังคม
   การขัดเกลาทางสังคม
   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
    การแกปญหาและแนวทางการพัฒนา

ทางสังคม
๓. ปฏิบัติตนและมีสวนสนับสนุนให
ผูอื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนพลเมืองดี
ของประเทศชาติ และสังคมโลก

   คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก เชน

      -   เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม
      -   เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและ

บุคคลอื่น
        -  มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
        -  มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและสังคม
        -  เขารวมกิจกรรมทางการเมือง           

การปกครอง 
        -   มีสวนรวมในการปองกัน แกไข

ปญหาเศรษฐกิจ  สังคม
             การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอม
        -  มีคุณธรรมจริยธรรม  ใชเปน

ตัวกําหนดความคิด                
๔. ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา

 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและ
หลักการของสิทธิมนุษยชน

 บทบาทขององคกรระหวางประเทศ           
ในเวทีโลกที่มีผลตอประทศไทย

 สาระสําคัญของปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ                       
แหงราชอาณาจักรไทย   ฉบับปจจุบัน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

 ปญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ             
และแนวทางแกปญหาและพัฒนา

๕. วิเคราะหความจําเปนที่ตองมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
สากล

 ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม
 ลักษณะและ ความสําคัญของวัฒนธรรม

ไทยที่สําคัญ 
 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ

วัฒนธรรมไทย 
 ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับ

วัฒนธรรมสากล
 แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมไทย      

ที่ดีงาม
 วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล



๕๓

สาระที่ ๒    หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม

มาตรฐาน  ส ๒.๒   เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธํารงรักษา        
ไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. บอกโครงสราง  บทบาทและหนาที่
ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  

 โครงสรางของครอบครัวและ
ความสัมพันธของบทบาท หนาที่ของ
สมาชิกในครอบครัว

 โครงสรางของโรงเรียน ความสัมพันธของ
บทบาท หนาที่ของสมาชิกในโรงเรียน

ป.๑

๒. ระบุบทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเอง
ในครอบครัวและโรงเรียน

 ความหมายและความแตกตางของอํานาจ
ตามบทบาท สิทธิ หนาที่ในครอบครัวและ
โรงเรียน

 การใชอํานาจในครอบครัวตามบทบาท 
สิทธิหนาที่

๓. มีสวนรวมในการตัดสินใจและทํา
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
ในครอบครัว เชน การแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบในครอบครัว การรับฟงและ
แสดงความคิดเห็น

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน เชน เลือกหัวหนาหอง 
ประธานชุมนุม ประธานนักเรียน  

๑. อธิบายความสัมพันธของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเปนสวน
หนึ่งของชุมชน

 ความสัมพันธของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวกับชุมชน เชน การชวยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน

ป.๒

๒. ระบุผูมีบทบาท อํานาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน

 ผูมีบทบาท อํานาจในการตัดสินใจ
ในโรงเรียน และชุมชน เชน ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูนําทองถิ่น  กํานัน 
ผูใหญบาน

ป.๓ ๑. ระบุบทบาทหนาที่ของสมาชิกของ
ชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย

 บทบาทหนาที่ของสมาชิกในชุมชน
 การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตาม

กระบวนการประชาธิปไตย
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๒. วิเคราะหความแตกตางของ
กระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/
โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง

 การออกเสียงโดยตรงและการเลือก
ตัวแทนออกเสียง

๓. ยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงในชั้น
เรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เปนผลจาก
การตัดสินใจของบุคคลและกลุม

 การตัดสินใจของบุคคลและกลุมที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และ
ชุมชน
- การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เชน                 

         การเลือกหัวหนาหอง  การเลือก
         คณะกรรมการหองเรียน 

- การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เชน เลือก 
 ประธานนักเรียน  เลือกคณะกรรมการ

นักเรียน 
 การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เชน  การเลือก

ผูใหญบาน กํานัน สมาชิก อบต. อบจ.
๑. อธิบายอํานาจอธิปไตยและ
ความสําคัญของระบอบประชาธิปไตย

 อํานาจอธิปไตย
 ความสําคัญของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย
๒. อธิบายบทบาทหนาที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง

 บทบาทหนาที่ของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ทั้งกอนการเลือกตั้ง ระหวางการ
เลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง

ป.๔

๓. อธิบายความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข

 สถาบันพระมหากษัตริยในสังคมไทย
 ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย

ในสังคมไทย

ป.๕ ๑. อธิบายโครงสราง อํานาจ หนาที่และ
ความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น

 โครงสรางการปกครองในทองถิ่น เชน 
อบต. อบจ. เทศบาล และการปกครอง
พิเศษ เชน พัทยา  กทม.

 อํานาจหนาที่และความสําคัญของ            
การปกครองสวนทองถิ่น
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๒. ระบุบทบาทหนาที่ และวิธีการเขา
ดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น

 บทบาทหนาที่ และวิธีการเขาดํารง
ตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น เชนนายก 
อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ.        
ผูวาราชการ กทม.

๓. วิเคราะหประโยชนที่ชุมชน จะไดรับ
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบริการ
สาธารณประโยชนในชุมชน

๑. เปรียบเทียบบทบาท  หนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาล  

 บทบาท หนาที่ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและรัฐบาล

๒. มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่
สงเสริม ประชาธิปไตยในทองถิ่นและ
ประเทศ

 กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริม ประชาธิปไตย 
ในทองถิ่นและประเทศ

ป.๖

๓. อภิปรายบทบาท ความสําคัญในการ
ใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย

 การมีสวนในการออกกฎหมาย ระเบียบ 
กติกา  การเลือกตั้ง

 สอดสองดูแลผูมีพฤติกรรมการกระทําผิด
การเลือกตั้ง  และแจงตอเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

 ตรวจสอบคุณสมบัติ
 การใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย
๑. อธิบายหลักการ เจตนารมณ  
โครงสราง และสาระสําคัญของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย     
ฉบับปจจุบันโดยสังเขป  

 หลักการ เจตนารมณ  โครงสราง และ
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน

๒. วิเคราะหบทบาทการถวงดุลของ
อํานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน

 การแบงอํานาจ และการถวงดุลอํานาจ
อธิปไตยทั้ง ๓ ฝาย คือนิติบัญญัติ  บริหาร 
ตุลาการ  ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน

๓. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปจจุบันที่เกี่ยวของกับตนเอง   

 การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหนาที่

ม.๑



๕๖

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. อธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย

 กระบวนการในการตรากฎหมาย 
- ผูมีสิทธิเสนอรางกฎหมาย
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย
- การมีสวนรวมของประชาชนใน 
     กระบวนการตรากฎหมาย

ม.๒

๒. วิเคราะหขอมูล ขาวสารทางการเมือง
การปกครองที่มีผลกระทบตอสังคมไทย
สมัยปจจุบัน

 เหตุการณ และการเปลี่ยนแปลงสําคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย

 หลักการเลือกขอมูล ขาวสาร

๑. อธิบายระบอบการปกครองแบบตางๆ 
ที่ใชในยุคปจจุบัน

 ระบอบการปกครอง  แบบตางๆ ที่ใชใน
ยุคปจจุบัน เชน การปกครองแบบ

 เผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย
 เกณฑการตัดสินใจ

๒. วิเคราะห เปรียบเทียบระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย

 ความแตกตาง ความคลายคลึงของการ
ปกครองของไทย กับประเทศอื่นๆ ที่มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย

๓. วิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใน
มาตราตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง 
การมีสวนรวม และการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง  การมีสวนรวม    
และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

 อํานาจหนาที่ของรัฐบาล
 บทบาทสําคัญของรัฐบาลในการบริหาร

ราชการแผนดิน
 ความจําเปนในการมีรัฐบาลตามระบอบ

ประชาธิปไตย

ม.๓

๔. วิเคราะหประเด็น ปญหาที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอแนวทางแกไข

 ประเด็น ปญหาและผลกระทบที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย

 แนวทางการแกไขปญหา



๕๗

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. วิเคราะหปญหาการเมืองที่สําคัญใน
ประเทศ  จากแหลงขอมูลตางๆ พรอมทั้ง
เสนอแนวทางแกไข

 ปญหาการเมืองสําคัญที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศ

 สถานการณการเมืองการปกครอง                
ของสังคมไทย และสังคมโลก และ               
การประสานประโยชนรวมกัน  

 อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง              
ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตและความสัมพันธ
ระหวางประเทศ  

๒. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการ
ปกครองที่นําไปสูความเขาใจ  และ
การประสานประโยชนรวมกันระหวาง
ประเทศ

 การประสานประโยชนรวมกันระหวาง
ประเทศ   เชน  การสรางความสัมพันธ
ระหวางไทยกับประเทศตาง ๆ

 การแลกเปลี่ยนเพื่อชวยเหลือ และสงเสริม
ดานวัฒนธรรม  การศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม

๓. วิเคราะหความสําคัญและ ความจําเปน
ที่ตองธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข      

 การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

       -  รูปแบบของรัฐ
       -  ฐานะและพระราชอํานาจของ 
           พระมหากษัตริย  

ม.๔-ม.๖

๔. เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปจจุบัน ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เชน การตรวจสอบโดยองคกรอิสระ 
การตรวจสอบโดยประชาชน



๕๘

สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร

มาตรฐาน ส ๓.๑    เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากร 
ที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง   เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๑. ระบุสินคาและบริการที่ใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน

   สินคาและบริการที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน 
เชน ดินสอ กระดาษ ยาสีฟน 

   สินคาและบริการที่ไดมาโดยไมใชเงิน เชน  
มีผูใหหรือการใชของแลกของ 

   สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชเงินซื้อ
   ใชประโยชนจากสินคาและบริการใหคุมคา

๒. ยกตัวอยางการใชจายเงินในชีวิต  
ประจําวันที่ไมเกินตัวและเห็นประโยชน
ของการออม

   การใชจายเงินในชีวิตประจําวันเพื่อซื้อสินคา
และบริการ

    ประโยชนของการใชจายเงินที่ไมเกินตัว
    ประโยชนของการออม
    โทษของการใชจายเงินเกินตัว
     วางแผนการใชจาย

ป.๑

๓. ยกตัวอยางการใชทรัพยากรใน
ชีวิตประจําวันอยางประหยัด

   ทรัพยากรที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน ดินสอ 
กระดาษ  เสื้อผา อาหาร

   ทรัพยากรสวนรวม เชน โตะ เกาอี้ นักเรียน  
สาธารณูปโภคตาง ๆ

   วิธีการใชทรัพยากรทั้งของสวนตัวและ
      สวนรวมอยางถูกตอง และประหยัดและ

คุมคา
ป.๒ ๑. ระบุทรัพยากรที่นํามาผลิตสินคาและ

บริการที่ใชในชีวิตประจําวัน
   ทรัพยากรที่นํามาใชในการผลิตสินคาและ

บริการที่ใชในครอบครัวและโรงเรียน เชน 
ดินสอและกระดาษที่ผลิตจากไม รวมทั้ง
เครื่องจักรและแรงงานการผลิต 

   ผลของการใชทรัพยากรในการผลิตที่
หลากหลายที่มีตอราคา คุณคาและ
ประโยชนของสินคาและบริการ รวมทั้ง
สิ่งแวดลอม



๕๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๒. บอกที่มาของรายไดและรายจายของ
ตนเองและครอบครัว

   การประกอบอาชีพของครอบครัว
   การแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม
   รายไดและรายจายในภาพรวมของครอบครัว
   รายไดและรายจายของตนเอง

๓. บันทึกรายรับรายจายของตนเอง    วิธีการทําบัญชีรายรับรายจายของตนเอง
อยางงาย ๆ 

   รายการของรายรับที่เปนรายไดที่เหมาะสม 
และไมเหมาะสม

   รายการของรายจายที่เหมาะสมและ           
ไมเหมาะสม

๔. สรุปผลดีของการใชจายที่เหมาะสม
กับรายไดและการออม

   ที่มาของรายไดที่สุจริต
   การใชจายที่เหมาะสม
   ผลดีของการใชจายที่เหมาะสมกับรายได
   การออมและผลดีของการออม
   การนําเงินที่เหลือมาใชใหเกิดประโยชน เชน   

การชวยเหลือสาธารณกุศล
๑. จําแนกความตองการและความจําเปน
ในการใชสินคาและบริการในการดํารง 
ชีวิต

   สินคาที่จําเปนในการดํารงชีวิตที่ เรียกวา
ปจจัย ๔

   สินคาที่เปนความตองการของมนุษยอาจ 
เปนสินคาที่จําเปนหรือไมจําเปนตอการ
ดํารงชีวิต

   ประโยชนและคุณคาของสินคาและบริการ  
ที่สนองความตองการของมนุษย

   หลักการเลือกสินคาที่จําเปน
   ความหมายของผูผลิตและผูบริโภค

ป.๓

๒. วิเคราะหการใชจายของตนเอง    ใชบัญชีรับจายวิเคราะหการใชจายที่จําเปน
และเหมาะสม

   วางแผนการใชจายเงินของตนเอง
   วางแผนการแสวงหารายไดที่สุจริตและ

เหมาะสม
   วางแผนการนําเงินที่เหลือจายมาใชอยาง

เหมาะสม



๖๐

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓.อธิบายไดวาทรัพยากรที่มีอยูจํากัดมีผล
ตอการผลิตและบริโภคสินคาและบริการ

   ความหมายของผูผลิตและผูบริโภค
   ความหมายของสินคาและบริการ
   ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความ           

หายากของทรัพยากรกับความตองการของ
มนุษยที่มีไมจํากัด

๑. ระบุปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา
และบริการ

   สินคาและบริการที่มีอยูหลากหลายในตลาด
ที่มีความแตกตางดานราคาและคุณภาพ

   ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการ
ที่มีมากมาย ซึ่งขึ้นอยูกับผูซื้อ ผูขาย และ   
ตัวสินคา เชน ความพึงพอใจของผูซื้อ ราคา
สินคา การโฆษณา คุณภาพของสินคา      

๒. บอกสิทธิพื้นฐานและรักษา
ผลประโยชนของตนเองในฐานะ
ผูบริโภค

   สิทธิพื้นฐานของผูบริโภค
   สินคาและบริการที่มีเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ
   หลักการและวิธีการเลือกบริโภค

ป.๔

๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
และนําไปใชในชีวิตประจําวันของตนเอง

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
   การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดํารงชีวิต เชน การแตงกาย การกินอาหาร 
การใชจาย

๑. อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและ
บริการ

   ความหมายและประเภทของปจจัยการผลิต
ประกอบดวย ที่ดิน แรงงาน ทุนและ
ผูประกอบการ

   เทคโนโลยีในการผลิตสินคาและบริการ
   ปจจัยอื่น ๆ เชน ราคาน้ํามัน วัตถุดิบ
   พฤติกรรมของผูบริโภค
   ตัวอยางการผลิตสินคาและบริการที่มีอยูใน

ทองถิ่นหรือแหลงผลิตสินคาและบริการใน
ชุมชน

ป.๕

๒. ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทํากิจกรรม    
ตาง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

   หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
  การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน



๖๑

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
และชุมชน เชนการประหยัดพลังงานและ
คาใชจายในบาน โรงเรียน การวางแผนการ
ผลิตสินคาและบริการเพื่อลดความสูญเสีย
ทุกประเภท การใชภิปญญาทองถน

   ตัวอยางการผลิตสินคาและบริการในชุมชน 
เชน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือโอทอป  

๓. อธิบายหลักการสําคัญและประโยชน
ของสหกรณ

   หลักการและประโยชนของสหกรณ
   ประเภทของสหกรณโดยสังเขป
   สหกรณในโรงเรียน (เนนฝกปฏิบัติจริง)
   การประยุกตหลักการของสหกรณมาใชใน

ชีวิตประจําวัน
๑. อธิบายบทบาทของผูผลิตที่มีความ
รับผิดชอบ

   บทบาทของผูผลิตที่มีคุณภาพ   เชน                
คํานึงถึงสิง่แวดลอม มีจรรยาบรรณ           
ความรับผิดชอบตอสังคม วางแผนกอนเริ่ม
ลงมือทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อลดความ
ผิดพลาดและการสูญเสีย ฯลฯ

   ทัศนคติในการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   ประโยชนของการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
๒. อธิบายบทบาทของผูบริโภค
ที่รูเทาทัน

   คุณสมบัติของผูบริโภคที่ดี
   พฤติกรรมของผูบริโภคที่บกพรอง
   คุณคาและประโยชนของผูบริโภคที่รูเทาทัน

ที่มีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม

ป.๖

๓. บอกวิธีและประโยชนของการใช
ทรัพยากรอยางยั่งยืน

   ความหมาย และความจําเปนของทรัพยากร
   หลักการและวิธีใชทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด (ลดการสูญเสียทุก
ประเภท)

  วิธีการสรางจิตสํานึกใหคนในชาติรูคุณคา
ของทรัพยากรที่มีอยูจํากัด

   วางแผนการใชทรัพยากร โดยประยุกตเทคนิค
และวิธีการใหม  ๆใหเกิดประโยชนแกสังคม
และประเทศชาติ และทันกับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม                  



๖๒

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. อธิบายความหมายและความสําคัญ
ของเศรษฐศาสตร

   ความหมายและความสําคัญของ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน

   ความหมายของคําวาทรัพยากรมีจํากัดกับ  
ความตองการมีไมจํากัด ความขาดแคลน          
การเลือกและคาเสียโอกาส

๒. วิเคราะหคานิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซึ่งสงผลตอ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ

   ความหมายและความสําคัญของการบริโภค
อยางมีประสิทธิภาพ

   หลักการในการบริโภคที่ดี
   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค
   คานิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของ

คนในสังคมปจจุบัน รวมทั้งผลดีและผลเสีย
ของพฤติกรรมดังกลาว

ม.๑

๓. อธิบายความเปนมาหลักการและ
ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตอสังคมไทย

   ความหมายและความเปนมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

   ความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ           
พระเจาอยูหัวรวมทั้งโครงการตาม
พระราชดําริ

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
   การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดํารงชีวิต
   ความสําคัญ คุณคาและประโยชนของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอสังคมไทย
ม.๒ ๑. วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการลงทุน

และการออม
   ความหมายและความสําคัญของการลงทุน

และการออมตอระบบเศรษฐกิจ
   การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน 

ภาคครัวเรือน
   ปจจัยของการลงทุนและการออมคือ อัตรา

ดอกเบี้ย รวมทั้งปจจัยอื่น ๆ เชน คาของเงิน 
เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต

   ปญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย



๖๓

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๒. อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและ
บริการ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิต
สินคาและบริการ

   ความหมาย  ความสําคัญ และหลักการผลิต
สินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ

   สํารวจการผลิตสินคาในทองถิ่น  วามีการผลิต
อะไรบาง  ใชวิธีการผลิตอยางไร    มีปญหา
ดานใดบาง

   มีการนําเทคโนโลยีอะไรมาใชที่มีผลตอ      
การผลิตสินคาและบริการ

   นําหลักการผลิตมาวิเคราะหการผลิตสินคา
และบริการในทองถิ่นทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดลอม

๓. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

   หลักการและเปาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

   สํารวจและวิเคราะหปญหาการผลิตสินคา
และบริการในทองถิ่น

   ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การผลิตสินคาและบริการในทองถิ่น

๔. อภิปรายแนวทางการคุมครองสิทธิ
ของตนเองในฐานะผูบริโภค

   การรักษาและคุมครองสิทธิประโยชนของ    
ผูบริโภค

   กฎหมายคุมครองสิทธิผุบริโภคและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

   การดําเนินกิจกรรมพิทักษสิทธิและ
ผลประโยชนตามกฎหมายในฐานะผูบริโภค

   แนวทางการปกปองสิทธิของผูบริโภค
๑. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ    ความหมายและประเภทของตลาด

   ความหมายและตัวอยางของอุปสงคและอุปทาน
   ความหมายและความสําคัญของกลไกราคา

และการกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ
   หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินคา

และบริการ

ม.๓

๒. มีสวนรวมในการแกไขปญหาและ
พัฒนาทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

   สํารวจสภาพปจจุบันปญหาทองถิ่นทั้ง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม

   วิเคราะหปญหาของทองถิ่นโดยใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

   แนวทางการแกไขและพัฒนาทองถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



๖๔

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓. วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ
สหกรณ

   แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาใน
ระดับตาง ๆ  

   หลักการสําคัญของระบบสหกรณ
   ความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิ

พอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ
เพื่อประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

๑. อภิปรายการกําหนดราคาและคาจาง
ในระบบเศรษฐกิจ

   ระบบเศรษฐกิจของโลกในปจจุบัน ผลดีและ
ผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ 

   ตลาดและประเภทของตลาด ขอดีและ
     ขอเสียของตลาดประเภทตาง ๆ
   การกําหนดราคาตามอุปสงค และอุปทาน      

การกําหนดราคาในเชิงกลยุทธที่มีในสังคมไทย
   การกําหนดคาจาง  กฎหมายที่เกี่ยวของและ

อัตราคาจางแรงงานในสังคมไทย 
   บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการ

ควบคุมราคาเพื่อการแจกจาย และจัดสรรในทาง
เศรษฐกิจ

๒. ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ

   การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง                 
ในการดําเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัว

   การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงใน        
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม  การคาและบริการ

   ปญหาการพัฒนาประเทศที่ผานมา โดย
การศึกษาวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมฉบับที่ผานมา

   การพัฒนาประเทศที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช ในการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมฉบับปจจุบัน 

ม.๔–ม.๖

๓. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
สหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศ

   วิวัฒนาการของสหกรณในประเทศไทย
   ความหมายความสําคัญ และหลักการของระบบ

สหกรณ
   ตัวอยางและประเภทของสหกรณในประเทศไทย
   ความสําคัญของระบบสหกรณในการพัฒนา

เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ



๖๕

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๔. วิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ                
ในชุมชนและเสนอแนวทางแกไข

   ปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน
   แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
   ตัวอยางของการรวมกลุมที่ประสบ

ความสําเร็จในการแกปญหาทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน



๖๖

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร

มาตรฐาน ส ๓.๒   เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและความจําเปน
ของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

ป.๑ ๑. อธิบายเหตุผลความจําเปนที่คนตอง
ทํางานอยางสุจริต

   ความหมาย ประเภทและความสําคัญของ
การทํางาน

   เหตุผลของการทํางาน
   ผลของการทํางานประเภทตาง ๆ ที่มีตอ

ครอบครัวและสังคม
   การทํางานอยางสุจริตทําใหสังคมสงบสุข

๑. อธิบายการแลกเปลี่ยนสินคาและ
บริการโดยวิธีตาง ๆ

   ความหมายและความสําคัญของการ
แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ

   ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินคาและ
บริการโดยไมใชเงิน รวมทั้ง การแบงปน       
การชวยเหลือ

   ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
โดยการใชเงิน

ป.๒

๒. บอกความสัมพันธระหวางผูซื้อและ
ผูขาย

   ความหมายและบทบาทของผูซื้อและ
ผูขาย  ผูผลิตและผูบริโภคพอสังเขป

   ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายใน
การกําหนดราคาสินคาและบริการ

   ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย     
ทําใหสังคมสงบสุข และประเทศมั่นคง

ป.๓ ๑. บอกสินคาและบริการที่รัฐจัดหาและ
ใหบริการแกประชาชน

   สินคาและบริการที่ภาครัฐทุกระดับจัดหา
และใหบริการแกประชาชน เชน ถนน 
โรงเรียน สวนสาธารณะ การสาธารณสุข 
การบรรเทาสาธารณภัย

๒. บอกความสําคัญของภาษีและบทบาท
ของประชาชนในการเสียภาษี

   ความหมายและความสําคัญของภาษีที่รัฐ
นํามาสรางความเจริญและใหบริการแก
ประชาชน

   ตัวอยางของภาษี เชนภาษีรายไดบุคคล
ธรรมดา   ภาษีมูลคาเพิ่ม ฯลฯ

   บทบาทหนาที่ของประชาชนในการเสีย
ภาษี



๖๗

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๓. อธิบายเหตุผลการแขงขันทางการคา 
ที่มีผลทําใหราคาสินคาลดลง

   ความสําคัญและผลกระทบของการแขงขัน
ทางการคาที่มีผลทําใหราคาสินคาลดลง

๑. อธิบายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชน

   อาชีพ  สินคาและบริการตาง ๆ ที่ผลิต  
ในชุมชน

   การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  
ดานเศรษฐกิจ เชน ความสัมพันธ
ระหวางผูซื้อ ผูขาย การกูหนี้ยืมสิน

   การสรางความเขมแข็งใหชุมชนดวย               
การใชสิ่งของที่ผลิตในชุมชน

ป.๔

๒. อธิบายหนาที่เบื้องตนของเงิน    ความหมายและประเภทของเงิน
   หนาที่เบื้องตนของเงินในระบบเศรษฐกิจ
   สกุลเงินสําคัญที่ใชในการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ
๑. อธิบายบทบาทหนาที่เบื้องตนของ
ธนาคาร

   บทบาทหนาที่ของธนาคารโดยสังเขป
   ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกูยืม
   การฝากเงิน / การถอนเงิน

ป.๕

๒. จําแนกผลดีและผลเสียของการกูยืม    ผลดีและผลเสียของการกูยืมเงินทั้งนอก
ระบบและในระบบที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจ เชน การเสียดอกเบี้ย                      
การลงทุน การซื้อของอุปโภคเพิ่มขึ้น        
ที่นําไปสูความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย เปนตน

ป.๖ ๑. อธิบายความสัมพันธระหวางผูผลิต 
ผูบริโภค ธนาคาร และรัฐบาล

   ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค 
ธนาคาร และรัฐบาล ที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจอยางสังเขป เชนการแลก                  
เปลี่ยนสินคาและบริการ  รายไดและ
รายจาย การออมกับธนาคาร การลงทุน 

   แผนผังแสดงความสัมพันธของ          
หนวยเศรษฐกิจ

   ภาษีและหนวยงานที่จัดเก็บภาษี
   สิทธิของผูบริโภค และสิทธิของผูใช

แรงงานในประเทศไทย
   การหารายได รายจาย การออม 

การลงทุน ซึ่งแสดง ความสัมพันธ
ระหวางผูผลิต ผูบริโภค และรัฐบาล



๖๘

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๒. ยกตัวอยางการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
ภายในทองถิ่น

   การรวมกลุมเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสาน
ประโยชนในทองถิ่น เชน กลุมออมทรัพย 
กลุมแมบาน กองทุนหมูบาน

๑. วิเคราะหบทบาทหนาที่และความ
แตกตางของสถาบันการเงินแตละ
ประเภทและธนาคารกลาง

   ความหมาย ประเภท และความสําคัญ
ของสถาบันการเงินที่มีตอระบบเศรษฐกิจ

   บทบาทหนาที่และความสําคัญของ
ธนาคารกลาง

   การหารายได รายจาย การออม การ
ลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง
ผูผลิต ผูบริโภค และสถาบันการเงิน

๒. ยกตัวอยางที่สะทอนใหเห็นการพึ่งพา
อาศัยกัน และการแขงขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ

  ยกตัวอยางที่สะทอนใหเห็นการพึ่งพา
อาศัยกันและกัน การแขงขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ

 ปญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และ
เสนอแนวทางแกไข

๓. ระบุปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนด 
อุปสงคและอุปทาน

 ความหมายและกฎอุปสงค อุปทาน
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดอุปสงค

และอุปทาน

ม.๑

๔. อภิปรายผลของการมีกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

  ความหมายและความสําคัญของทรัพยสิน
ทางปญญา

   กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาพอสังเขป
   ตัวอยางการละเมิดแหงทรัพยสินทาง

ปญญาแตละประเภท
๑. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ   ระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ  
๒. ยกตัวอยางที่สะทอนใหเห็น
การพึ่งพาอาศัยกัน และการแขงขันกัน
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

   หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัย
กัน และการแขงขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย

ม.๒

๓. วิเคราะหการกระจายของทรัพยากร  
ในโลกที่สงผลตอความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ

   การกระจายของทรัพยากรในโลกที่สงผล
ตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ เชน  น้ํามัน  ปาไม  ทองคํา  
ถานหิน  แร เปนตน



๖๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๔. วิเคราะหการแขงขันทางการคา             
ในประเทศและตางประเทศสงผลตอ 
คุณภาพสินคา ปริมาณการผลิต และ 
ราคาสินคา

   การแขงขันทางการคาในประเทศและ
ตางประเทศ

๑. อธิบายบทบาทหนาที่ของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ

   บทบาทหนาที่ของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศในดานตาง ๆ 

   บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เชนการผลิตสินคาและบริการ
สาธารณะที่เอกชนไมดําเนินการ เชน
ไฟฟา ถนน โรงเรียน

       - บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ  
ของรัฐในระดับตาง ๆ  

      - บทบาทการแทรกแซงราคาและ               
การควบคุมราคาเพื่อการแจกจายและ
การจัดสรรในทางเศรษฐกิจ

   บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
ในสังคมไทย

๒. แสดงความคิดเห็นตอนโยบาย และ
กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีตอ
บุคคล กลุมคน และประเทศชาติ

   นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล

๓. อภิปรายบทบาทความสําคัญของ          
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  

   บทบาทความสําคัญของการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ

   ลักษณะของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
   กลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง  ๆ 

๔. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ  
เงินเฟอ  เงินฝด

   ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟอ เงินฝด
ความหมายสาเหตุและแนวทางแกไข
ภาวะเงินเฟอ   เงินฝด

ม.๓

๕. วิเคราะหผลเสียจากการวางงาน และ
แนวทางแกปญหา

   สภาพและสาเหตุปญหาการวางงาน
   ผลกระทบจากปญหาการวางงาน
   แนวทางการแกไขปญหาการวางงาน



๗๐

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๖. วิเคราะหสาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การคาในการคาระหวางประเทศ

   การคาและการลงทุนระหวางประเทศ
   สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการคาใน

การคาระหวางประเทศ
๑. อธิบายบทบาทของรัฐบาลดาน
นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ

   บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง
ของรัฐบาลในดาน

        - การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
        - การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
        - การรักษาดุลการคาระหวางประเทศ
        - การแทรกแซงราคาและการควบคุม 

ราคา
   รายรับและรายจายของรัฐที่มีผลตอ

งบประมาณ  หนี้สาธารณะ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

         - นโยบายการเก็บภาษีประเภทตาง ๆ 
           และการใชจายของรัฐ
          - แนวทางการแกปญหาการวางงาน
   ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิด

จากภาวะทางเศรษฐกิจ เชน  เงินเฟอ     
เงินฝด  

   ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เชน GDP , GNP รายไดเฉลี่ยตอบุคคล

   แนวทางการแกปญหาของนโยบายการเงิน
การคลัง

ม.๔–ม.๖

๒. วิเคราะหผลกระทบของการเปดเสรี
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนที่มีผลตอ
สังคมไทย

   วิวัฒนาการของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตนของไทย

   ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการเปดเสรี
ทางเศรษฐกิจของประเทศ

   ผลกระทบของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มีตอภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคาและบริการ

   การคาและการลงทุนระหวางประเทศ
   บทบาทขององคกรระหวางประเทศใน

เวทีการเงินโลกที่มีผลกับประเทศไทย



๗๑

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓. วิเคราะหผลดี ผลเสียของความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบ
ตาง ๆ

   แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการคา
ระหวางประเทศ

   บทบาทขององคการความรวมมือทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญในภูมิภาคตาง ๆ ของ
โลก เชน WTO , NAFTA , EU , IMF , 
ADB , OPEC , FTA , APECในระดับตาง ๆ      
เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

   ปจจัยตาง ๆ ที่นําไปสูการพึ่งพา การ
แขงขันการขัดแยง และการประสาน
ประโยชนทางเศรษฐกิจ

   ตัวอยางเหตุการณที่นําไปสูการพึงพาทาง
เศรษฐกิจ

   ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ

   ปจจัยตาง ๆ ที่นําไปสูการพึ่งพาการ
แขงขัน การขัดแยง และการประ
สารประโยชนทางเศรษฐกิจวิธีการกีด
กันทางการคาในการคาระหวางประเทศ



๗๒

สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร

มาตรฐาน ส ๔.๑    เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๑.บอกวัน เดือน ป และการนับชวงเวลา
ตามปฏิทินที่ใชในชีวิตประจําวัน

   ชื่อ วัน เดือน ป ตามระบบสุริยคติที่ปรากฏ
ในปฏิทิน

 ชื่อ วัน เดือน ป ตามระบบจันทรคติใน
ปฏิทิน 

 ชวงเวลาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน เชา
วันนี้   ตอนเย็น 

๒. เรียงลําดับเหตุการณในชีวิตประจําวัน    
ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น

 เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน เชน รับประทานอาหาร ตื่นนอน 
เขานอน เรียนหนังสือ เลนกีฬา ฯลฯ

 ใชคําบอกชวงเวลา แสดงลําดับเหตุการณ 
ที่เกิดขึ้นได     

ป.๑

๓. บอกประวัติความเปนมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผูเกี่ยวของ

 วิธีการสืบคนประวัติความเปนมาของ
ตนเองและครอบครัวอยางงาย ๆ

 การบอกเลาประวัติความเปนมาของตนเอง
และครอบครัวอยางสั้น ๆ

๑. ใชคําระบุเวลาที่แสดงเหตุการณในอดีต 
ปจจุบัน และอนาคต

 คําที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต เชน วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุงนี้     
เดือนนี้ เดือนหนา เดือนกอน 

 วันสําคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดง
เหตุการณสําคัญในอดีตและปจจุบัน

 ใชคําบอกชวงเวลา อดีต ปจจุบัน อนาคต 
แสดงเหตุการณได

ป.๒

๒. ลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใชหลักฐาน
ที่เกี่ยวของ

 วิธีการสืบคนเหตุการณที่ผานมาแลว        
ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว         
โดยใชหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน ภาพถาย 

 สูติบัตร  ทะเบียนบาน 
 ใชคําที่บอกชวงเวลาแสดงเหตุการณ             

ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง
 ใชเสนเวลา (Time Line) ลําดับเหตุการณ 

ที่เกิดขึ้นได



๗๓

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๑. เทียบศักราชที่สําคัญตามปฏิทินที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน

 ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เชน 
พุทธศักราช คริสตศักราชอยางสังเขป      
(ถาเปนมุสลิมควรเรียนฮิจเราะหศักราชดวย ) 

 วิธีการเทียบ พ.ศ. เปน ค.ศ. หรือ ค.ศ.   
เปน พ.ศ.

 ตัวอยางการเทียบศักราช ในเหตุการณ      
ที่เกี่ยวของกับนักเรียน เชน ปเกิดของ
นักเรียน  เปนตน

ป.๓

๒. แสดงลําดับเหตุการณสําคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและ
แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ

 วิธีการสืบคนเหตุการณสําคัญของโรงเรียน
และชุมชนโดยใชหลักฐาน  และ
แหลงขอมูล ที่เกี่ยวของ

 ใชเสนเวลา (Time Line) ลําดับเหตุการณ 
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน

๑. นับชวง เวลา เปนทศวรรษ ศตวรรษ 
และสหัสวรรษ

 ความหมายและชวงเวลาของทศวรรษ 
ศตวรรษ และสหัสวรรษ

 การใชทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ
เพื่อทําความเขาใจชวงเวลาในเอกสารเชน  
หนังสือพิมพ

๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของ
มนุษยชาติโดยสังเขป

 เกณฑการแบงยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตรที่แบงเปนยุคกอน
ประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร

 ยุคสมัยที่ใชในการศึกษาประวัติศาสตร
ไทยเชนสมัยกอนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร

ป.๔

๓. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใชใน
การศึกษาความเปนมาของทองถิ่น

 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร  
ที่แบงเปนหลักฐานชั้นตน และหลักฐาน
ชั้นรอง

 ตัวอยางหลักฐานที่ใชในการศึกษา         
ความเปนมาของทองถิ่นของตน

 การจําแนกหลักฐานของทองถิ่นเปน
หลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นรอง



๗๔

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. สืบคนความเปนมาของทองถิ่นโดยใช
หลักฐานที่หลากหลาย

 วิธีการสืบคนความเปนมาของทองถิ่น
 หลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีอยูใน

ทองถิ่นที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาตางๆ เชน 
เครื่องมือเครื่องใช  อาวุธ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ 

 การนําเสนอความเปนมาของทองถิ่นโดย
อางอิงหลักฐานที่หลากหลายดวยวิธีการ
ตาง ๆ เชน การเลาเร่ืองการเขียนอยางงาย ๆ  
การจัดนิทรรศการ 

๒. รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ    เพื่อ
ตอบคําถามทางประวัติศาสตร อยางมี
เหตุผล

 การตั้งคําถามทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับ
ความเปนมาของทองถิ่น เชน  มีเหตุการณ
ใดเกิดขึ้นในชวงเวลาใด เพราะสาเหตุใด
และมีผลกระทบอยางไร

 แหลงขอมูลและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรในทองถิ่นเพื่อตอบคําถาม
ดังกลาว เชน เอกสาร เรื่องเลา ตํานาน
ทองถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ

 การใชขอมูลที่พบเพื่อตอบคําถามไดอยาง
มีเหตุผล

ป.๕

๓. อธิบายความแตกตางระหวาง    
ความจริงกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว
ในทองถิ่น

 ตัวอยางเรื่องราวจากเอกสารตางๆ ที่
สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับ
ขอมูล เชน หนังสือพิมพ บทความจาก
เอกสารตาง ๆ เปนตน

 ตัวอยางขอมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร ในทองถิ่นที่แสดงความจริง
กับขอเท็จจริง

 สรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับขอมูลใน
ทองถิ่น

ป.๖ ๑. อธิบายความสําคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรอยางงาย ๆ

 ความหมายและความสําคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตรอยางงาย ๆ ที่เหมาะสมกับ
นักเรียน



๗๕

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การนําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใช

ศึกษาเรื่องราวในทองถิ่น เชน ความเปนมา
ของภูมินามของสถานที่ในทองถิ่น 

๒. นําเสนอขอมูลจากหลักฐานที่
หลากหลายในการทําความเขาใจเรื่องราว
สําคัญในอดีต

 ตัวอยางหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่
นํามาใชในการศึกษาเหตุการณสําคัญใน
ประวัติศาสตรไทย     สมัยรัตนโกสินทร 
เชน    พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔ 
หรือ รัชกาลที่ ๕ กฎหมายสําคัญ ฯลฯ 
( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ )

 สรุปขอมูลที่ไดจากหลักฐานทั้งความจริง
และขอเท็จจริง

 การนําเสนอขอมูลที่ไดจากหลักฐาน      
ทางประวัติศาสตรดวยวิธีการตาง ๆ  เชน 
การเลาเรื่อง  การจัดนิทรรศการ  การเขียน
รายงาน  

๑. วิเคราะหความสําคัญของเวลาใน
การศึกษาประวัติศาสตร

    ตัวอยางการใชเวลา ชวงเวลาและยุคสมัย        
ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทย

   ความสําคัญของเวลา และชวงเวลาสําหรับ
การศึกษาประวัติศาสตร

   ความสัมพันธและความสําคัญของอดีตที่มี
ตอปจจุบันและอนาคต

ม.๑

๒. เทียบศักราชตามระบบตางๆที่ใชศึกษา
ประวัติศาสตร

   ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตรไทย ไดแก จ.ศ. / ม.ศ. /ร.ศ./ 
พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ.

   วิธีการเทียบศักราชตางๆ และตัวอยาง 
การเทียบ

    ตัวอยางการใชศักราชตาง ๆ ที่ปรากฏใน
เอกสารประวัติศาสตรไทย



๗๖

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๓. นําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชศึกษา
เหตุการณทางประวัติศาสตร

   ความหมายและความสําคัญของประวัติศาสตร    
และวิธีการทางประวัติศาสตรที่มีความ 
สัมพันธเชื่อมโยงกัน

    ตัวอยางหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร
ไทยสมัยสุโขทัย ทั้งหลักฐานชั้นตน และ
หลักฐานชั้นรอง  ( เชื่อมโยงกับ มฐ.

       ส ๔.๓) เชน ขอความ  ในศิลาจารึก        
      สมัยสุโขทัย เปนตน
    นําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษา

เรื่องราวของประวัติศาสตรไทยที่มีอยูใน
ทองถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได  (สมัยกอน
ประวัติศาสตร   สมัยกอนสุโขทัย  
สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี  
สมัยรัตนโกสินทร ) และเหตุการณสําคัญ
ในสมัยสุโขทัย

๑. ประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐาน  
ทางประวัติศาสตรในลักษณะตาง ๆ

    วิธีการประเมินความนาเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะ 
ตาง ๆ   อยางงาย ๆ เชน การศึกษาภูมิหลัง
ของผูทํา หรือผูเกี่ยวของ  สาเหตุ 
ชวงระยะเวลา รูปลักษณของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร เปนตน

   ตัวอยางการประเมินความนาเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่อยู           
ในทองถิ่นของตนเอง หรือหลักฐาน
สมัยอยุธยา ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ )

๒. วิเคราะหความแตกตางระหวางความ
จริงกับขอเท็จจริงของเหตุการณทาง
ประวัติศาสตร

ม.๒

๓. เห็นความสําคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่นาเชื่อถือ

   ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร  
ตาง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี                
( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) เชน ขอความ
บางตอน ในพระราชพงศาวดารอยุธยา / 
จดหมายเหตุชาวตางชาติ 

   ตัวอยางการตีความขอมูลจากหลักฐานที่
แสดงเหตุการณสําคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี



๗๗

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

   การแยกแยะระหวางขอมูลกับความคิดเห็น 
รวมทั้งความจริงกับขอเท็จจริงจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร

   ความสําคัญของการวิเคราะหขอมูล และ
การตีความทางประวัติศาสตร

๑. วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร

ม.๓

๒. ใชวิธีการทางประวัติศาสตรใน
การศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจ

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร
สําหรับการศึกษาเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในทองถิ่นตนเอง

   วิเคราะหเหตุการณสําคัญในสมัย
รัตนโกสินทร โดยใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตร

   นําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชใน
การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตนเอง 
ครอบครัว และทองถิ่นของตน

๑. ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและ   
ยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

   เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย
และประวัติศาสตรสากล

    ตัวอยางเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตรของสังคมมนุษยที่มีปรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร            
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓)

   ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร

ม.๔ –ม. ๖

๒. สรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตร
โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรอยางเปน
ระบบ

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร โดย
นําเสนอตัวอยางทีละขั้นตอนอยางชัดเจน

    คุณคาและประโยชนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตรที่มีตอการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร

    ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร



๗๘

สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร

มาตรฐาน ส ๔.๒   เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ          
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๑. บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดลอม สิ่งของ เครื่องใช หรือการ
ดําเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพอแม 
ปูยา  ตายาย

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
สิ่งของ เครื่องใช หรือการดําเนินชีวิตของ
อดีตกับปจจุบันที่เปนรูปธรรมและใกล
ตัวเด็ก เชนการใชควาย ไถนา รถไถนา  
เตารีด   ถนน เกวียน - รถอีแตน

  สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งตางๆ ตามกาลเวลา 

ป.๑

๒. บอกเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต                 
ที่มีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน

  เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว  
เชน การยายบาน  การหยาราง                 
การสูญเสียบุคคลในครอบครัว  

๑. สืบคนถึงการเปลี่ยนแปลง                
ในวิถีชีวิตประจําวันของคนในชุมชน 
ของตนจากอดีตถึงปจจุบัน

  วิธีการสืบคนขอมูลอยางงาย ๆ เชน           
การสอบถามพอแม ผูรู  

  วิถีชีวิตของคนในชุมชน เชน  
การประกอบอาชีพ 
การแตงกาย   การสื่อสาร ประเพณีใน
ชุมชนจากอดีต ถึงปจจุบัน 

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน

ป.๒

๒. อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีตอวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน

  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนทางดานตาง ๆ 

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ        
วิถีชีวิตของคนในชุมชน

ป.๓ ๑. ระบุปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่น
ฐานและพัฒนาการของชุมชน

  ปจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนซึ่งขึ้นอยู
กับปจจัยทางภูมิศาสตรและปจจัยทาง
สังคม เชน ความเจริญทางเทคโนโลยี          
การคมนาคม ความปลอดภัย 

  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของชุมชน
ทั้งปจจัยทางภูมิศาสตร และปจจัยทาง
สังคม



๗๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๒. สรุปลักษณะที่สําคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน
๓. เปรียบเทียบความเหมือนและความ
ตางทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ
ชุมชนอื่น ๆ 

  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชนของตนที่เกิดจากปจจัยทาง
ภูมิศาสตรและปจจัยทางสังคม

  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชุมชน  อื่น ๆ ที่มีความเหมือนและ
ความตางกับชุมชนของตนเอง

๑.  อธิบายการตั้งหลักแหลงและ
พัฒนาการของมนุษยยุคกอน
ประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร
โดยสังเขป

ป. ๔

๒.  ยกตัวอยางหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่พบในทองถิ่นที่แสดง
พัฒนาการของมนุษยชาติ  

  พัฒนาการของมนุษยยุคกอน
ประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร         
ในดินแดนไทย  โดยสังเขป

  หลักฐานการตั้งหลักแหลงของมนุษย   
ยุคกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทย
โดยสังเขป

  หลักฐานทางประวัติศาสตรที่พบใน
ทองถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ
ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

๑. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีตอไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต โดยสังเขป

  การเขามาของอารยธรรมอินเดียและจีน
ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป

  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน           
ที่มีตอไทย และคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เชน ศาสนาและความ
เชื่อ ภาษา  การแตงกาย อาหาร 

ป.๕

๒. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม
ตางชาติที่มีตอสังคมไทยปจจุบัน
โดยสังเขป

  การเขามาของวัฒนธรรมตางชาติใน
สังคมไทย เชน อาหาร ภาษา การแตงกาย 
ดนตรี โดยระบุลักษณะ  สาเหตุและผล

  อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของ
วัฒนธรรมตางชาติตอสังคมไทยใน
ปจจุบัน



๘๐

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพื่อนบานใน
ปจจุบัน

  ใชแผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของ
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบานของไทยโดยสังเขป

  ตัวอยางความเหมือนและ ความตาง
ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชน 
ภาษา ศาสนา การปกครอง

ป.๖

๒. บอกความสัมพันธของกลุมอาเซียน
โดยสังเขป

  ความเปนมาของกลุมอาเซียนโดยสังเขป
  สมาชิกของอาเซียนในปจจุบัน
  ความสัมพันธของกลุมอาเซียนทาง

เศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน
โดยสังเขป   

๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศ
ตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   
ที่มีผลตอพัฒนาการทางดานตางๆ

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

ม.๑

๒. ระบุความสําคัญของแหลงอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

  ที่ตั้งและความสําคัญของแหลงอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน
แหลงมรดกโลกในประเทศตาง ๆของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดน
ไทยที่มีตอพัฒนาการของสังคมไทยใน
ปจจุบัน

ม.๒ ๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของภูมิภาค
ตางๆในทวีปเอเชีย (ยกเวนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต) ที่มีผลตอพัฒนาการ
โดยสังเขป 

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเวนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต) 



๘๑

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๒. ระบุความสําคัญของแหลงอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย

  ที่ตั้งและความสําคัญของแหลงอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย เชน แหลงมรดก
โลกในประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีตอ
ภูมิภาคเอเชียในปจจุบัน

๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคตางๆ ในโลก
โดยสังเขป

ม.๓

๒. วิเคราะหผลของการเปลี่ยนแปลงที่
นําไปสูความรวมมือ และความขัดแยง  
ในคริสตศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปญหาความขัดแยง

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของภูมิภาค
ตางๆของโลก (ยกเวนเอเชีย)     ที่มีผลตอ
พัฒนาการโดยสังเขป

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคตางๆของโลก   
(ยกเวนเอเชีย)โดยสังเขป

  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลตอ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

  ความรวมมือและความขัดแยงใน
คริสตศตวรรษที่ ๒๐ เชน สงครามโลก
ครั้งที่ ๑  ครั้งที่ ๒ สงครามเย็น  องคการ
ความรวมมือระหวางประเทศ

๑.วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรรม
โบราณ  และการติดตอระหวางโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลตอ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก

ม.๔-ม.๖

๒. วิเคราะหเหตุการณสําคัญตางๆที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง เขาสูโลกสมัย
ปจจุบัน

  อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ไดแก     
อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส-ยูเฟรตีส 
ไนล ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-
โรมัน

  การติดตอระหวางโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มี
ตอกันและกัน

  เหตุการณสําคัญตางๆที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน เชน
ระบอบฟวดัส  การฟนฟู ศิลปวิทยาการ
สงครามครูเสด  การสํารวจทางทะเล    
การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทาง



๘๒

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓. วิเคราะหผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริกา  แอฟริกาและเอเชีย
๔. วิเคราะหสถานการณของโลกใน
คริสตศตวรรษที่ ๒๑

  วิทยาศาสตร การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
จักรวรรดินิยม  ลัทธิชาตินิยม เปนตน 

  ความรวมมือ และความขัดแยงของ
มนุษยชาติในโลก  

  สถานการณสําคัญของโลกใน
คริสตศตวรรษที่ ๒๑ เชน 

          - เหตุการณ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ (Nine 
Eleven )

- การขาดแคลนทรัพยากร
- การกอการราย

         - ความขัดแยงทางศาสนา      ฯลฯ



๘๓

สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร

มาตรฐาน ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ
ธํารงความเปนไทย

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. อธิบายความหมายและความสําคัญ
ของสัญลักษณสําคัญของชาติไทย และ
ปฏิบัติตนไดถูกตอง

  ความหมายและความสําคัญของ
สัญลักษณที่สําคัญของชาติไทย ไดแก  
ชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย

      (ธงชาติ เพลงชาติ  พระพุทธรูป          
พระบรมฉายาลักษณ)

  การเคารพธงชาติ การรองเพลงชาติ    
และเพลงสรรเสริญพระบารมี เคารพ            
ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน

  เอกลักษณอื่น ๆ เชน แผนที่ประเทศไทย 
ประเพณีไทย อาหารไทย (อาหารไทย        
ที่ตางชาติยกยอง เชน ตมยํากุง ผัดไทย) 
ที่มีความภาคภูมิใจ และมีสวนรวม             
ที่จะอนุรักษไว

๒. บอกสถานที่สําคัญซึ่งเปนแหลง
วัฒนธรรมในชุมชน

  ตัวอยางของแหลงวัฒนธรรมในชุมชน        
ที่ใกลตัวนักเรียน เชน วัด ตลาด 
พิพิธภัณฑ มัสยิด โบสถคริสต  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ 

  คุณคาและความสําคัญของแหลง
วัฒนธรรมในชุมชนในดานตางๆ เชน 
เปนแหลงทองเที่ยว  เปนแหลงเรียนรู 

ป.๑

๓. ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจใน
ทองถิ่น

  ตัวอยางสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจใน
ทองถิ่น เชน สิ่งของ สถานที่ ภาษาถิ่น
ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ ที่เปน        
สิ่งที่ใกลตัวนักเรียน และเปนรูปธรรม
ชัดเจน

  คุณคาและประโยชนของสิ่งตางๆ
เหลานั้น



๘๔

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๑. ระบุบุคคลที่ทําประโยชนตอทองถิ่น
หรือประเทศชาติ

   บุคคลในทองถิ่นที่ทําคุณประโยชนตอ
การสรางสรรควัฒนธรรม และความ
มั่นคงของทองถิ่น และประเทศชาติ     
ในอดีตที่ควรนําเปนแบบอยาง

   ผลงานของบุคคลในทองถิ่นที่นา
ภาคภูมิใจ

ป.๒

๒. ยกตัวอยางวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษไว

   ตัวอยางของวัฒนธรรมประเพณีไทย    
เชน การทําความเคารพ อาหารไทย 
ภาษาไทย ประเพณีสงกรานต ฯลฯ

   คุณคาของวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
ที่มีตอสังคมไทย

   ภูมิปญญาของคนไทยในทองถิ่นของ
นักเรียน

    ป.๓ ๑. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ
โดยสังเขปของพระมหากษัตริยไทยที่
เปนผูสถาปนาอาณาจักรไทย

    พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
โดยสังเขปของพอขุนศรีอินทราทิตย  
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจาอูทอง) 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช   ผูสถาปนาอาณาจักรไทย 
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร
ตามลําดับ

    อาณาจักรไทยอื่นๆที่ผนวกรวมเขาเปน
สวนหนึ่งของชาติไทย เชน ลานนา
นครศรีธรรมราช  

๒. อธิบายพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย ใน
รัชกาลปจจุบัน โดยสังเขป

   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว        
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป

๓. เลาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย
ที่มีสวนปกปองประเทศชาติ

   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสวน
ปกปองประเทศชาติ เชน ทาวเทพสตรี 
ทาวศรีสุนทร ชาวบานบางระจัน             
พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช



๘๕

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๔ ๑.  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร

สุโขทัยโดยสังเขป
   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

โดยสังเขป
   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทางดาน

การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป

๒. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
สําคัญสมัยสุโขทัย

   ประวัติ และผลงานของบุคคลสําคัญ       
สมัยสุโขทัย เชน พอขุนศรีอินทราทิตย  
พอขุนรามคําแหงมหาราช                       
พระมหาธรรมราชา ที่ ๑                        
(พระยาลิไทยโดยสังเขป)  

๓. อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญ     
สมัยสุโขทัยที่นาภาคภูมิใจ และควรคา
แกการอนุรักษ

   ภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัย เชน
ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยที่ไดรับ           
การยกยองเปนมรดกโลก   เครื่อง           
สังคมโลก

   คุณคาของภูมิปญญาไทยที่สืบตอถึง
ปจจุบันที่นาภาคภูมิใจและควรคา            
แกการอนุรักษ

๑. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป

๒. อธิบายปจจัยที่สงเสริมความเจริญ   
รุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง   
ของอาณาจักรอยุธยา

ป.๕

๓. บอกประวัติและผลงานของบุคคล
สําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่นา
ภาคภูมิใจ

๔. อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญ     
สมัยอยุธยาและธนบุรีที่นาภาคภูมิใจ
และควรคาแกการอนุรักษไว

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยสังเขป
   ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง

เศรษฐกิจ และการปกครองของ
อาณาจักรอยุธยา

   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการดาน
การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 
โดยสังเขป

   ผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา 
เชน สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระนารายณมหาราช  
ชาวบานบางระจัน    เปนตน

   ภูมิปญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  
เชน ศิลปกรรม การคา วรรณกรรม 



๘๖

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
   การกอบกูเอกราชและการสถาปนา

อาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป 
   พระราชประวัติ และผลงานของ     

พระเจาตากสินมหาราชโดยสังเขป 
   ภูมิปญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป  

เชน ศิลปกรรม การคา วรรณกรรม
ป.๖ ๑. อธิบายพัฒนาการของไทยสมัย

รัตนโกสินทร โดยสังเขป
๒. อธิบายปจจัยที่สงเสริมความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร  
๓. ยกตัวอยางผลงานของบุคคลสําคัญ
ดานตางๆสมัยรัตนโกสินทร
๔. อธิบายภูมิปญญาไทยที่สําคัญสมัย
รัตนโกสินทรที่นาภาคภูมิใจ และควร
คาแกการอนุรักษไว

   การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร
โดยสังเขป

   ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของไทย             
ในสมัยรัตนโกสินทร

   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร 
โดยสังเขป ตามชวงเวลาตางๆ เชน   
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยปฏิรูป
ประเทศ และสมัยประชาธิปไตย

   ผลงานของบุคคลสําคัญทางดานตางๆ 
ในสมัยรัตนโกสินทร เชน 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา-       
จุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวรราชเจา
มหาสุรสิงหนาท    พระบาทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ฯลฯ

   ภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร             
เชน  ศิลปกรรม  วรรณกรรม

๑. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร
สมัยกอนสุโขทัยในดินแดนไทย
โดยสังเขป

ม.๑

๒. วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในดานตาง ๆ

   สมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทย 
โดยสังเขป

   รัฐโบราณในดินแดนไทย เชน ศรีวิชัย
ตามพรลิงค   ทวารวดี เปนตน

   รัฐไทย ในดินแดนไทย  เชน ลานนา 
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เปนตน



๘๗

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓. วิเคราะหอิทธิพลของวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาไทยสมัยสุโขทัยและ
สังคมไทยในปจจุบัน

   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ  
ปจจัยที่เกี่ยวของ (ปจจัยภายในและ 
ปจจัยภายนอก )

   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในดาน
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธระหวางประเทศ

   วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เชน ภาษาไทย 
วรรณกรรม ประเพณีสําคัญ ศิลปกรรม
ไทย

   ภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัย เชน
 การชลประทาน เครื่องสังคมโลก 

   ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย  
๑. วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา และธนบุรีในดานตางๆ
๒. วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความ
มั่นคงและความเจริญรุงเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา

ม.๒

๓. ระบุภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของ
ภูมิปญญาดังกลาว   ตอการพัฒนาชาติ
ไทยในยุคตอมา

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
   ปจจัยที่สงผลตอความเจริญรุงเรืองของ

อาณาจักรอยุธยา
   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในดาน

การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 
และความสัมพันธระหวางประเทศ

   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ และ      
การกูเอกราช

   ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา 
เชน การควบคุมกําลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม

   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ การกู    
เอกราช และการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรี

   ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี
   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน          

ของบุคคลสําคัญของไทยและตางชาติ             
ที่มีสวนสรางสรรคชาติไทย



๘๘

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. วิเคราะหพัฒนาการของไทย       
สมัยรัตนโกสินทรในดานตางๆ
๒. วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความ
มั่นคงและความเจริญรุงเรืองของไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร
๓.วิเคราะหภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร และอิทธิพลตอ
การพัฒนาชาติไทย

ม.๓

๔.วิเคราะหบทบาทของไทยในสมัย
ประชาธิปไตย

   การสถาปนากรุงเทพมหานครเปน          
ราชธานีของไทย

   ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและ
ความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร

   บทบาทของพระมหากษัตริยไทยใน
ราชวงศจักรีในการสรางสรรคความ
เจริญและความมั่นคงของชาติ

   พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร
ทางดานการเมือง การปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวาง
ประเทศตามชวงสมัยตางๆ

   เหตุการณสําคัญสมัยรัตนโกสินทรที่มี
ผลตอการพัฒนาชาติไทย เชน การทํา
สนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลที่ ๔ 
การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
การเขารวมสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ โดยวิเคราะหสาเหตุปจจัย และ
ผลของเหตุการณตาง ๆ

   ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร

   บทบาทของไทยตั้งแตเปลี่ยนแปลง   
การปกครองจนถึงปจจุบันในสังคมโลก

๑.วิเคราะหประเด็นสําคัญของ
ประวัติศาสตรไทย
๒. วิเคราะหความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยตอชาติไทย

ม.๔ – ม.๖

๓. วิเคราะหปจจัยที่สงเสริมความ
สรางสรรคภูมิปญญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลตอสังคมไทย
ในยุคปจจุบัน

   ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย 
เชน แนวคิดเกี่ยวกับความเปนมาของ
ชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดน
ไทย  และอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย  
ปจจัยที่มีผลตอการสถาปนาอาณาจักร
ไทยในชวงเวลาตางๆ  สาเหตุและ
ผลของการปฏิรูป  ฯลฯ



๘๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๔. วิเคราะหผลงานของบุคคลสําคัญทั้ง
ชาวไทยและตางประเทศ ที่มีสวน
สรางสรรควัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตรไทย

   บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยใน
การพัฒนาชาติไทยในดานตางๆ เชน 
การปองกันและรักษาเอกราชของชาติ  
การสรางสรรควัฒนธรรมไทย

   อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และ
ตะวันออกที่มีตอสังคมไทย

   ผลงานของบุคคลสําคัญทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศ ที่มีสวนสรางสรรค 
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตรไทย

   ปจจัยที่สงเสริมความสรางสรรคภูมิ
ปญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผล
ตอสังคมไทยในยุคปจจุบัน

๕. วางแผนกําหนดแนวทางและการมี
สวนรวมการอนุรักษภูมิปญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย

   สภาพแวดลอมที่มีผลตอการสรางสรรค
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย

   วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยตางๆ 
   การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของ

วัฒนธรรมไทย
   แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทยและการมีสวนรวมใน
การอนุรักษ

   วิธีการมีสวนรวมอนุรักษภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย



๙๐

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร                                                       

มาตรฐาน ส ๕.๑   เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกันและกัน 
ในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห  
สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. แยกแยะสิ่งตางๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น

   สิ่งตาง ๆ รอบตัว  ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น

๒. ระบุความสัมพันธของตําแหนง  
ระยะ  ทิศของสิ่งตางๆ รอบตัว

   ความสัมพันธของตําแหนง  ระยะ       
ทิศของสิ่งตางๆ รอบตัว  เชน ที่อยูอาศัย  
บาน เพื่อนบาน  ตนไม  ถนน ทุงนา     
ไร  สวน  ที่ราบ ภูเขา  แหลงน้ํา  

๓. ระบุทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งตางๆ    ทิศหลัก  (เหนือ    ตะวันออก  ใต  
ตะวันตก)  และ ที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ 
รอบตัว

๔.  ใชแผนผังงาย ๆ  ในการแสดง
ตําแหนงของสิ่งตางๆในหองเรียน

   แผนผังแสดงตําแหนงสิ่งตางๆใน
หองเรียน

ป.๑

๕. สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน

   การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบ
วัน เชน กลางวัน กลางคืน  ความรอนของ
อากาศ    ฝน  -  เมฆ   -  ลม

๑.  ระบุสิ่งตางๆ ที่เปนธรรมชาติกับที่
มนุษยสรางขึ้น  ซึ่งปรากฏระหวาง
โรงเรียนกับบาน

   สิ่งตางๆ ที่เปนธรรมชาติกับที่มนุษย
สรางขึ้น  ซึ่งปรากฏระหวางโรงเรียนกับ
บาน

๒.  ระบุตําแหนงอยางงายและลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งตางๆ  ที่ปรากฏในลูกโลก  
แผนที่ แผนผัง และภาพถาย

   ตําแหนงอยางงายและลักษณะทางกายภาพของ
สิ่งตางๆ  ที่ปรากฏในลูกโลก  แผนที่ แผนผัง 
และภาพถายเชน  ภูเขา  ที่ราบ  แมน้ํา  
ตนไม  อากาศ  ทะเล

ป.๒

๓.  อธิบายความสัมพันธของ
ปรากฏการณระหวางโลก ดวงอาทิตย
และดวงจันทร

   ความสัมพันธของปรากฏการณระหวาง
โลก  ดวงอาทิตยและดวงจันทรเชน 
ขางขึ้น ขางแรม ฤดูกาลตางๆ 



๙๑

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๓ ๑. ใชแผนที่ แผนผัง  และภาพถายใน

การหาขอมูลทางภูมิศาสตรในชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพ

   แผนที่ แผนผัง  และภาพถาย
   ความสัมพันธของตําแหนง ระยะ ทิศทาง

๒.  เขียนแผนผังงายๆ เพื่อแสดง
ตําแหนงที่ตั้งของสถานที่สําคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน

   ตําแหนงที่ตั้งสัมพันธของสถานที่สําคัญ
ในบริเวณโรงเรียนและชุมชน เชน
สถานที่ราชการ อําเภอ ตลาด 
โรงพยาบาล ไปรษณีย ฯลฯ

๓ .บอกความสัมพันธของลักษณะ
กายภาพกับลักษณะทางสังคมของ
ชุมชน

   ภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่มีผลตอ
สภาพสังคมในชุมชน 

๑. ใชแผนที่  ภาพถาย  ระบุลักษณะ
สําคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเอง

   แผนที่/ภาพถาย  ลักษณะทางกายภาพ
ของจังหวัดตนเอง

๒. ระบุแหลงทรัพยากรและสิ่งตาง ๆ 
ในจังหวัดของตนเองดวยแผนที่

   ตําแหนง ระยะทางและทิศของ
ทรัพยากรและสิ่งตางๆ ในจังหวัดของ
ตนเอง

ป.๔

๓. ใชแผนที่อธิบายความสัมพันธของ
สิ่งตางๆ ที่มีอยูในจังหวัด

   แผนที่แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ  
ที่มีอยูในจังหวัด

   ลักษณะทางกายภาพ (ภูมิลักษณหรือ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ) ที่มีผลตอ
สภาพสังคมของจังหวัด

๑. รูตําแหนง (พิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 
ลองจิจูด)  ระยะ  ทิศทางของภูมิภาค
ของตนเอง

   ตําแหนง (พิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 
ลองจิจูด)  ระยะ  ทิศทาง  ของภูมิภาค
ของตนเอง

๒. ระบุลักษณะภูมิลักษณที่สําคัญใน
ภูมิภาคของตนเองในแผนที่

   ภูมิลักษณที่สําคัญในภูมิภาคของตนเอง
เชน แมน้ํา  ภูเขา   ปาไม

ป.๕

๓. อธิบายความสัมพันธของลักษณะ
ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมใน
ภูมิภาคของตนเอง

   ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพ         
(ภูมิลักษณและภูมิอากาศ) และลักษณะ
ทางสังคม (ภูมิสังคม)ในภูมิภาคของ
ตนเอง



๙๒

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๖ ๑.  ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (แผนที่ 

ภาพถายชนิดตาง ๆ) ระบุลักษณะ
สําคัญทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศ

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร (แผนที่ ภาพถาย
ชนิดตาง ๆ  ) ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศ

๒.  อธิบายความสัมพันธระหวาง
ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ
ทางธรรมชาติของประเทศ

   ความสัมพันธระหวางลักษณะทาง
กายภาพกับปรากฏการณทางธรรมชาติ
ของประเทศ เชน อุทกภัย  แผนดินไหว
วาตภัย

   ภูมิลักษณที่มีตอภูมิสังคมของประเทศไทย
๑. เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
(ลูกโลก  แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการ
สืบคนขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของประเทศไทย
และทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและ

โอเชียเนีย  

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ 
กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ)  ที่แสดงลักษณะ
ทางกายภาพ  และสังคมของประเทศ
ไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  และ              
โอเชียเนีย

๒.  อธิบายเสนแบงเวลา  และ
เปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศไทย
กับทวีปตาง ๆ

   เสนแบงเวลาของประเทศไทยกับทวีป
ตาง ๆ

   ความแตกตางของเวลา มาตรฐานกับเวลา
ทองถิ่น

ม.๑

๓. วิเคราะหเชื่อมโยงสาเหตุและ
แนวทางปองกันภัยธรรมชาติและการ
ระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ
ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

   ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  
โอเชียเนีย

๑. ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการ
รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปยุโรป และแอฟริกา    

    เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่แสดงลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป 
และแอฟริกา

ม.๒

๒. วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปยุโรปและแอฟริกา       

 ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
ยุโรปและแอฟริกา



๙๓

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

๑. ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการ
รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต  

 เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่แสดงลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกา
เหนือ และอเมริกาใต

ม.๓

๒.วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต  

   ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป 
อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต

๑. ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการ
รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
ภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร ใหขอมูลและ
ขาวสารภูมิลักษณ ภูมิอากาศและภูมิ
สังคมของไทยและภูมิภาคตางๆทั่วโลก

๒. วิเคราะหอิทธิพลของสภาพ
ภูมิศาสตร   ซึ่งทําใหเกิดปญหาทาง
กายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก

   ปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลก

   การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ            
ในสวนตาง ๆ ของ โลก

   การเกิดภูมิสังคมใหมของโลก
๓. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่  
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยทาง
ภูมิศาสตรในประเทศไทยและทวีป
ตางๆ

   การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตร              
ในประเทศไทยและทวีปตางๆ  เชน   
การเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก       

ม.๔ – ม.๖

๔. ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ
ในโลกวาเปนผลมาจากการกระทําของ
มนุษยและหรือธรรมชาติ 

   การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เชน 
ภาวะโลกรอน  ความแหงแลง สภาพ
อากาศแปรปรวน



๙๔

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร
มาตรฐาน ส ๕.๒  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด

   การสรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร         
  และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. บอกสิ่งตาง ๆ  ที่เกิดตามธรรมชาติที่
สงผลตอความเปนอยูของมนุษย 

   ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศมีผลตอ
ความเปนอยูของมนุษย เชน ที่อยูอาศัย 
เครื่องแตงกายและอาหาร

๒. สังเกตและ เปรียบเทียบการเปลี่ยน 
แปลง ของสภาพ แวดลอมที่อยูรอบตัว

   การเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดลอมที่อยูรอบตัว

ป.๑

๓. มีสวนรวมในการจัดระเบียบ
สิ่งแวดลอมที่บานและชั้นเรียน 

   การรูเทาทันสิ่งแวดลอมและปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอม

๑. อธิบายความสําคัญและคุณคา           
ของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ         
ทางสังคม 

   คุณคาของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  เชน  
ในการประกอบอาชีพ 

   คุณคาของสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน           
สิ่งปลูกสรางเพื่อการดํารงชีพ

๒. แยกแยะและใชทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ใชแลวไมหมดไปและที่ใชแลวหมด
ไปไดอยางคุมคา

   ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ
   ประเภททรัพยากรธรรมชาติ

-ใชแลวหมดไป เชน แร 

- ใชแลวไมหมด เชน บรรยากาศ น้ํา

-  ใชแลวมีการเกิดขึ้นมา ทดแทนหรือ
รักษาไวได เชน ดิน ปาไม สัตวปา

- วิธีใชทรัพยากรอยางคุมคา

๓.  อธิบายความสัมพันธของฤดูกาลกับ
การดําเนินชีวิตของมนุษย

   ความสัมพันธของฤดูกาลกับการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย

ป.๒

๔. มีสวนรวมในการฟนฟูปรับปรุง
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน

   การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
    การรักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม



๙๕

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมในชุมชนจากอดีตถึง
ปจจุบัน

   สภาพแวดลอมในชุมชนในอดีตและ
ปจจุบัน

ป.๓

๒.  อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดลอม            
และทรัพยากรธรรมชาติในการสนอง
ความตองการพื้นฐานของมนุษย            
และการประกอบอาชีพ

   การพึ่งพาสิ่งแวดลอม ในการดํารงชีวิต
ของมนุษย เชน  การคมนาคม  บานเรือน   
และการประกอบอาชีพในชุมชน

   การประกอบอาชีพที่เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติในชุมชน

๓. อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการ
กอใหเกิดมลพิษโดยมนุษย

   มลพิษที่เกิดจากการกระทําของมนุษย

๔. อธิบายความแตกตางของเมืองและ
ชนบท

   ลักษณะของเมืองและชนบท

๕. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมในชุมชน  

   การเพิ่มและสูญเสียสิ่งแวดลอมทําให
ชุมชนเปลี่ยนแปลง

๑. อธิบายสภาพ แวดลอมทางกายภาพ
ของชุมชนที่สงผลตอการดําเนินชีวิต
ของคนในจังหวัด

   สภาพ แวดลอมทางกายภาพของชุมชนที่
สงผลตอการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัด
เชน ลักษณะบาน  อาหาร 

๒.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
แวดลอมในจังหวัดและผลที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงนั้น

   การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในจังหวัด
และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  เชน
การตั้งถิ่นฐาน  การยายถิ่น

ป.๔

๓.  มีสวนรวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในจังหวัด

   การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด

๑. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ที่มีอิทธิพลตอลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
และการยายถิ่นของประชากร               
ในภูมิภาค 

   สภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการยายถิ่นของ
ประชากรในภูมิภาค

ป.๕

๒. อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติที่กอใหเกิดวิถีชีวิตและการ
สรางสรรควัฒนธรรมในภูมิภาค

   อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่
กอใหเกิดวิถีชีวิตและการสรางสรรค
วัฒนธรรมในภูมิภาค



๙๖

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓. นําเสนอตัวอยางที่สะทอนใหเห็นผล
จากการรักษาและการทําลาย
สภาพแวดลอม และเสนอแนวคิด              
ในการรักษาสภาพแวดลอมในภูมิภาค

   ผลจากการรักษาและการทําลาย
สภาพแวดลอม

   แนวทางการอนุรักษและรักษา
สภาพแวดลอมในภูมิภาค

ป.๖ ๑. วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมทางสังคมในประเทศ

   สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ กับสิ่งแวดลอม
ทางสังคมในประเทศ

   ความสัมพันธและผลกระทบ
๒. อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติใน
ประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบัน และ
ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

   ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลง
สภาพธรรมชาติในประเทศจากอดีต ถึง
ปจจุบัน และผลที่เกิดขึ้น (ประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม  อาชีพ และวัฒนธรรม)

๓. จัดทําแผนการใชทรัพยากรใน
ชุมชน

   แนวทางการใชทรัพยากรของคนในชุมชน
ใหใชไดนานขึ้น โดยมีจิตสํานึกรูคุณคา
ของทรัพยากร

 แผนอนุรักษทรัยากรในชุมชน หรือแผน
อนุรักษ

๑. วิเคราะหผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

   การกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคม
   แนวทางการใชทรัพยากรของคนในชุมชน

ใหใชไดนานขึ้น โดยมีจิตสํานึกรูคุณคา
ของทรัพยากร

   แผนอนุรักษทรัยากรในทวีปเอเชีย

ม.๑

๒. วิเคราะหความรวมมือของประเทศ
ตาง ๆที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย

   ความรวมมือระหวางประเทศในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ



๙๗

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓. สํารวจ และอธิบายทําเลที่ตั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
โดยใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย

   ทําเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย 
เชน ศูนยกลางการคมนาคม 

๔. วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและ
สังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของ
ความคิด  เทคโนโลยี  สินคา  และ
ประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย

   ปจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตอ        
การเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี  
สินคา  และประชากรในทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

๑. วิเคราะหการกอเกิดสิ่งแวดลอมใหม
ทางสังคม อันเปนผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทาง
สังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา  

   การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป       
และแอฟริกา

๒. ระบุแนวทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       
ในทวีปยุโรป และแอฟริกา

   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทวีปยุโรป และแอฟริกา

๓. สํารวจ อภิปรายประเด็นปญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทวีป
ยุโรป และแอฟริกา  

   ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใน
ทวีปยุโรป และแอฟริกา  

ม.๒

๔. วิเคราะหเหตุและผลกระทบที่
ประเทศไทยไดรับจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรป และ     
แอฟริกา

   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมในทวีปยุโรป และแอฟริกา 
ตอประเทศไทย

๑. วิเคราะหการกอเกิดสิ่งแวดลอมใหม
ทางสังคม อันเปนผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ
ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต 

   การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต

ม.๓

๒. ระบุแนวทางการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ทวีป  อเมริกาเหนือและอเมริกาใต



๙๘

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓. สํารวจ อภิปรายประเด็นปญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต

   ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต

๔. วิเคราะหเหตุและผลกระทบตอเนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต     
ที่สงผลตอประเทศไทย

   ผลกระทบตอเนื่องของสิ่งแวดลอมใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ที่สงผล
ตอประเทศไทย

๑.วิเคราะหสถานการณและวิกฤตการณ  
ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยและโลก

   การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ            
ในสวนตาง ๆ ของ โลก

   การเกิดภูมิสังคมใหม ๆ ในโลก
   วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของประเทศไทยและโลก

๒.  ระบุมาตรการปองกันและแกไข
ปญหา  บทบาทขององคการและการ
ประสานความรวมมือทั้งในประเทศ
และนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   มาตรการปองกันและแกไขปญหา  
บทบาทขององคการและการประสาน
ความรวมมือทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอม  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓. ระบุแนวทางการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลก

   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก

๔. อธิบายการใชประโยชนจาก
สิ่งแวดลอมในการสรางสรรค
วัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของ
ทองถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก

   การใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการ
สรางสรรควัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณ
ของทองถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก

ม.๔ –ม.๖

๕. มีสวนรวมในการแกปญหาและ   
การดําเนินชีวิตตามแนวทางการ
อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม    
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

   การแกปญหาและการดําเนินชีวิตตาม        
แนวทางการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



๙๙

อภิธานศัพท

กตัญูกตเวที  ผูรูอุปการะที่ทานทําแลวและตอบแทน แยกออกเปน  ๒ ขอ ๑. กตัญู รูคุณทาน  ๒. กตเวที
ตอบแทนหรือสนองคุณทาน ความกตัญูกตเวทีวาโดยขอบเขต  แยกได  เปน ๒ ระดับ คือ 
๒.๑ กตัญูกตเวทีตอบุคคลผูมีคุณความดีหรืออุปการะตอตนเปนสวนตัว ๒.๒  กตัญูกตเวทีตอ
บุคคลผูไดบําเพ็ญคุณประโยชนหรือมีคุณความดี เกื้อกูลแกสวนรวม  (พ.ศ. หนา ๒-๓)

กตัญูกตเวทีตออาจารย / โรงเรียน  ในฐานะที่เปนศิษย  พึงแสดงความเคารพนับถืออาจารย 
ผู เปรียบเสมือนทิศเบื้องขวา ดังนี้ ๑. ลูกตอนรับ  แสดงความเคารพ    ๒. เขาไปหา เพื่อบํารุง รับใช 
ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะนํา เปนตน    ๓.  ฟงดวยดี  ฟงเปน รูจักฟง  ใหเกิดปญญา 
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ ๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ   เอาจริงเอาจังถือเปนกิจสําคัญดวยดี

กรรม การกระทํา หมายถึง การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา คือ ทําดวยความจงใจ ประกอบดวยความ
จงใจหรือจงใจทําดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เชน ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตวในตกลงไปตายเปนกรรม 
แตขุดบอน้ําไวกินไวใช สัตวตกลงไปตายเองไมเปนกรรม (แตถารูอยูวาบอน้ําที่ตนขุดไวอยูในที่ซึ่ง
คนจะพลัดตกไดงายแลวปลอยปละละเลย มีคนตกลงไปก็ไมพนกรรม) การกระทําที่ดีเรียกวา 
“กรรมดี” ที่ชั่วเรียกวา “กรรมชั่ว”  (พ.ศ. หนา ๔)

กรรม ๒ กรรมจําแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เปนมูลเหตุมี ๒ คือ ๑. อกุศลกรรม กรรมที่เปนอกุศล 
กรรมชั่ว คือเกิดจากอกุศลมูล ๒. กุศลกรรม กรรมที่เปนกุศล กรรมดี คือกรรมที่เกิดจากกุศลมูล

กรรม ๓  กรรมจําแนกตามทวารคือทางที่กรรมมี ๓ คือ ๓. กายกรรม การกระทําทางกาย ๒. วจีกรรม                 
การกระทําทางวาจา ๓. มโนกรรม การกระทําทางใจ

กรรม ๑๒  กรรมจําแนกตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหผล มี ๑๒ อยาง คือ
หมวดที่ ๑ วาดวยปากกาล คือจําแนกตามเวลาที่ใหผล ไดแก ๑. ทิฏฐิธรรมเวทนียกรรม กรรมที่
ใหผลในปจจุบัน คือในภพนี้ ๒. อุปชชเวทนียกรรม กรรมที่ใหผลในภาพที่จะไปเกิด คือ ในภพหนา 
๓. อปราบปริเวทนียกรรม กรรมที่ใหผลในภพตอ ๆ ไป ๔. อโหสิกรรม กรรมเลิกใหผล 
หมวดที่ ๒ วาโดยกิจ คือการใหผลตามหนาที่ ไดแก ๕. ชนกกรรม กรรมแตงใหเกิด หรือกรรมที่
เปนตัวนําไปเกิด ๖. อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน คือ เขาสนับสนุนหรือซ้ําเติมตอจากชนกกรรม 
๗. อุปปฬกกรรม กรรมบีบคั้น คือเขามาบีบคั้นผลแหงชนกกรรม และอุปตถัมภกกรรมนั้นให
แปรเปลี่ยนทุเลาเบาลงหรือสั้นเขา ๘. อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน คือ กรรมแรงฝายตรงขามที่เขา
ตัดรอนใหผลของกรรมสองอยางนั้นขาดหรือหยุดไปทีเดียว

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



๑๐๐

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  การจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพคุรสภาลาดพราว ,ครั้งที่ ๒ ๒๕๔๖ .
*หมายเหตุ พ.ศ. หมายถึง พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ; พ.ธ. หมายถึง พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมาวลธรรม พิมพครั้งที่ ๙ 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๓.

หมวดที่ ๓ วาโดยปานทานปริยาย คือจําแนกตามลําดับความแรงในการใหผล ไดแก  ๙. ครุกรรม 
กรรมหนัก ใหผลกอน ๑๐. พหุลกรรม หรือ อาจิณกรรม กรรที่ทํามากหรือกรรมชินใหผลรองลงมา 
๑๑. อาสันนกรรม กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกลตาย ถาไมมีสองขอกอนก็จะใหผลกอนอื่น           
๑๒. กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม กรรมสักวาทํา คือเจตนาออน หรือมิใชเจตนาอยางนั้น 
ใหผลตอเมื่อไมมีกรรมอื่นจะใหผล (พ.ศ. หนา ๕)

กรรมฐาน ที่ตั้งแหงการงาน อารมณเปนที่ตั้งแหงการงานของใจ อุบายทางใจ วิธีฝกอบรมจิต มี ๒ ประเภท คือ 
สมถกรรมฐาน คือ อุบายสงบใจ วิปสสนากรรมฐาน อุบายเรืองปญญา (พ.ศ. หนา ๑๐)

กุลจิรัฏตธรรม ๔  ธรรมสําหรับดํารงความมั่นคงของตระกูลใหยั่งยืน เหตุที่ทําใหตระกูลมั่งคั่งตั้งอยูไดนาน 
(พ.ธ. หนา ๑๓๔) ๑. นัฏฐคเวสนา คือ ของหายของหมด รูจักหามาไว ๒. ชิณณปฏิสังขรณา คือ ของเกาของ
ชํารุด รูจักบูรณะซอมแซม  ๓. ปริมิตปานโภชนา คือ รูจักประมาณในการกินการใช                      
๔. อธิปจจสีลวันตสถาปนา คือ ตั้งผูมีศีลธรรมเปนพอบานแมเรือน (พ.ธ. หนา ๑๓๔)

กุศล บุญ ความดี ฉลาด สิ่งที่ดี กรรมดี (พ.ศ. หนา ๒๑)

กุศลกรรม  กรรมดี กรรมที่เปนกุศล การกระทําที่ดีคือเกิดจากกุศลมูล (พ.ศ. หนา ๒๑)

กุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแหงกรรมดี ทางทําดี กรรมดีอันเปนทางนําไปสูสุคติมี ๑๐ อยางไดแก 
ก. กายกรรม ๓ (ทางกาย) ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากการทําลายชีวิต ๒. อทินนาทานา เวรมณี 

เวนจากถือเอาของที่เขามิไดให ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เวนจากประพฤติผิดในกาม
ข. วจีกรรม ๔ (ทางวาจา) ไดแก ๔. มุสาวาทา เวรมณี เวนจากพูดเท็จ ๕. ปสุณายวาจาย เวรมณี 

เวนจากพูดสอเสียด  ๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เวนจากพูดคําหยาบ ๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี  
เวนจากพูดเพอเจอ

ค. มโนกรรม ๓ (ทางใจ) ๘. อนภิชฌา ไมโลกคอยจองอยากไดของเขา ๙. อพยาบาท ไมคิดราย
เบียดเบียนเขา ๑๐. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม (พ.ศ. หนา ๒๑)

กุศลมูล รากเหงาของกุศล ตนเหตุของกุศล ตนเหตุของความดี ๓ อยาง ๑. อโลภะ ไมโลภ (จาคะ) ๒. อโทสะ 
ไมคิดประทุษราย (เมตตา) ๓. อโมหะ ไมหลง (ปญญา)  (พ.ศ. หนา ๒๒)

กุศลวิตก ความตรึกที่เปนกุศล ความนึกคิดที่ดีงาม ๓ คือ ๑. เนกขัมมวิตก ความตรึกปลอดจากกาม                
๒. อพยาบาทวิตก ความตรึกปลอดจากพยาบาท ๓. อวิหิสาวิตก ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน 
(พ.ศ. หนา ๒๒)

โกศล ๓ ความฉลาด ความเชี่ยวชาญ มี ๓ อยาง ๑. อายโกศล คือ ความฉลาดในความเจริญ รอบรูทางเจริญ
และเหตุของความเจริญ ๒. อปายโกศล คือ ความฉลาดในความเสื่อม รอบรูทางเสื่อมและเหตุของ
ความเสื่อม ๓. อุปายโกศล คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรูวิธีแกไขเหตุการณและวิธีที่จะทําใหสําเร็จ 
ทั้งในการปองกันความเสื่อมและในการสรางความเจริญ (พ.ศ. หนา ๒๔)



๑๐๑

ขันธ กอง พวก หมวด หมู ลําตัว หมวดหนึ่ง ๆ ของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดที่แบงออกเปนหากอง 
ไดแก รูปขันธ คือ กองรูป เวทนาขันธ คือ กองเวทนา สัญญาขันธ คือ กองสัญญา สังขารขันธ คือ 
กองสังขาร วิญญาณขันธ คือ กองวิญญาณ เรียกรวมวา เบญจขันธ (พ.ศ. หนา ๒๖ - ๒๗)

คารวธรรม ๖    ธรรม คือ ความเคารพ  การถือเปนสิ่งสําคัญที่จะพึงใสใจและปฏิบัติดวย ความเอื้อเฟอ  หรือ
โดยความหนักแนนจริงจังมี ๖ ประการ คือ ๑. สัตถุคารวตา  ความเคารพในพระศาสดา หรือพุทธ
คารวตา ความเคารพในพระพุทธเจา   ๒. ธัมมคารวตา  ความเคารพในพระธรรม  ๓. สังฆคารวตา  
ความเคารพในพระสงฆ  ๔. สิกขาคารวตา  ความเคารพในการศึกษา   ๕. อัปปมาทคารวตา   
ความเคารพในความไมประมาท  ๖. ปฏิสันถารคารวตา ความเคารพในการปฏิสันถาร (พ.ธ. หนา ๒๒๑)

คิหิสุข (กามโภคีสุข ๔) สุขของคฤหัสถ สุขของชาวบาน สุขที่ชาวบานควรพยายามเขาถึงใหไดสม่ําเสมอ          
สุขอันชอบธรรมที่ผูครองเรือนควรมี ๔ ประการ ๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย ๒. โภคสุข   
สุขเกิดจากการใชจายทรัพย ๓. อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ ๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความ
ประพฤติไมมีโทษ (ไมบกพรองเสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ) (พ.ธ. หนา ๑๗๓)

ฆราวาสธรรม ๔    ธรรมสําหรับฆราวาส  ธรรมสําหรับการครองเรือน  หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ 
๔ ประการ ไดแก  ๑. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง  ซื่อสัตย  จริงใจ พูดจริง  ทําจริง ๒. ทมะ คือ 
การฝกฝน การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ  ฝกหัด  ดัดนิสัย  แกไขขอบกพรอง 
ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา  ๓. ขันติ  คือ ความอดทน  ตั้งหนาทําหนาที่การงาน
ดวยความขยันหมั่นเพียร  เขมแข็ง    ทนทาน ไมหวั่นไหว มั่นในจุดหมาย  ไมทอถอย  ๔. จาคะ 
คือ เสียสละ  สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชนสวนตนได  ใจกวาง พรอมที่จะรับฟง
ความทุกข   ความคิดเห็นและความตองการของผูอื่น พรอมที่จะรวมมือชวยเหลือ เอื้อเฟอเผื่อแผ
ไมคับแคบเห็นแกตัวหรือ เอาแตใจตัว  (พ.ธ. หนา ๔๓)

จิต    ธรรมชาติที่รูอารมณ  สภาพที่นึกคิด  ความคิด  ใจ ตามหลักฝายอภิธรรม จําแนกจิตเปน ๘๙ แบงโดย
ชาติเปนอกุศลจิต ๑๒  กุศลจิต  ๒๑  วิปากจิต  ๓๖  และกิริยาจิต ๘  (พ.ศ. หนา  ๔๓)

เจตสิก ธรรมที่ประกอบกับจิต อาการหรือคุณสมบัติตาง ๆ ของจิต เชน ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ศรัทธา เมตตา สติ ปญญาเปนตน มี  ๕๒ อยาง จัดเปนอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ อกุศลเจตสิก ๑๔ 
โสภณเจตสิก ๒๕ (พ.ศ. หนา ๔๙)

ฉันทะ ๑. ความพอใจ ความชอบใจ ความยินดี ความตองการ ความรักใครในสิ่งนั้น ๆ ๒. ความยินยอม        
ความยอมใหที่ประชุมทํากิจนั้น ๆ ในเมื่อตนมิไดรวมอยูดวย เปนธรรมเนียมของภิกษุที่อยูในวัดซึ่งมี
สีมารวมกัน มีสิทธิที่จะเขาประชุมทํากิจของสงฆ เวนแตภิกษุนั้นอาพาธ  จะเขารวมประชุมดวยไมได 
ก็มอบฉันทะคือ แสดงความยินยอมใหสงฆทํากิจนั้น ๆ ได (พ.ศ. หนา ๕๒)

ฌาน การเพง การเพงพินิจดวยจิตที่เปนสมาธิแนวแน มี ๒ ประเภท คือ ๑. รูปฌาน ๒. อรูปฌาน (พ.ศ. หนา ๖๐)

ฌานสมบัต ิการบรรลุฌาน การเขาฌาน (พุทธธรรม หนา ๙๖๔)



๑๐๒

ดรุณธรรม  ธรรมที่เปนหนทางแหงความสําเร็จ คือ ขอปฏิบัติที่เปนดุจประตูชัยอันเปดออกไปสูความสุข 
ความเจริญกาวหนาแหงชีวิต ๖ ประการ คือ  ๑. อาโรคยะ คือ รักษาสุขภาพดี มิใหมีโรคทั้งจิต          
และกาย  ๒. ศีล คือ มีระเบียบวินัย  ไมกอเวรภัยแกสังคม  ๓. พุทธานุมัติ คือ ไดคนดีเปนแบบอยาง 
ศึกษาเยี่ยงนิยมแบบอยางของมหาบุรุษพุทธชน  ๔. สุตะ คือ ตั้งเรียนรูใหจริง เลาเรียนคนควาใหรู
เชี่ยวชาญใฝสดับเหตุการณใหรูเทาทัน  ๕. ธรรมานุวัติ คือ ทําแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม ดํารงมั่นใน
สุจริต ทั้งชีวิตและงานดําเนินตามธรรม  ๖. อลีนตา คือ มีความขยันหมั่นเพียร มีกําลังใจแข็งกลา       
ไมทอแทเฉื่อยชา เพียรกาวหนาเรื่อยไป (ธรรมนูญชีวิต บทที่ ๑๕ คนสืบตระกูล ขอ ก. หนา๕๕)

หมายเหต ุหลักธรรมขอนี้เรียกชื่ออีกยางหน่ึงวา “วัฒนมุข” ตรงคําบาลีวา “อัตถทวาร” ประตูแหง
ประโยชน

ตัณหา (๑) ความทะยานอยาก ความดินรน ความปรารถนา ความแสหา มี ๓ คือ ๑. กามตัณหา ความทะยาน
อยากในกาม อยากไดอารมณอันนารักนาใคร ๒. ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยากเปนนั่น
เปนนี่  ๓. วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ อยากไมเปนนั่นไมเปนนี่ อยากพรากพนดับสูญ        
ไปเสีย

ตันหา (๒) ธิดามารนางหนึ่งใน ๓ นาง ที่อาสาพระยามารผูเปนบิดา เขาไปประโลมพระพุทธเจาดวยอาการ
ตาง ๆ ในสมัยที่พระองคประทับอยูที่ตนอชปาลนิโครธ ภายหลังตรัสรูใหม ๆ (อีก ๒ นางคือ อรดี              
กับราคา) (พ.ศ. หนา ๗๒)

ไตรลักษณ    ลักษณะสาม คือ ความไมเที่ยง  ความเปนทุกข  ความไมใชตัวตน  ๑.  อนิจจตา (ความเปนของ
ไมเที่ยง)  ๒. ทุกขตา (ความเปนทุกข) ๓. อนัตตา (ความเปนของไมใชตน)  (พ.ศ. หนา ๑๐๔)  

ไตรสิกขา    สิกขาสาม  ขอปฏิบัติที่ตองศึกษา ๓ อยาง คือ  ๑. อธิศีลสิกขา หมายถึง  สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง 
 ๒.  อธิจิตตสิกขา หมายถึง สิกขา คือ จิตอันยิ่ง  ๓.  อธิปญญาสิกขา  หมายถึง  สิกขา คือ  ปญญา
อันยิ่ง เรียกกันงาย ๆ  วา   ศีล สมาธิ ปญญา (พ.ศ. หนา  ๘๗)

ทศพิธราชธรรม ๑๐ ธรรม สําหรับพระเจาแผนดิน คุณสมบัติของนักปกครองที่ดี สามารถปกครองแผนดิน
โดยธรรม และยังประโยชนสุขใหเกิดแกประชาชน จนเกิดความชื่นชมยินดี มี ๑๐ ประการ คือ   
 ๑. ทาน การใหทรัพยสินสิ่งของ  ๒. ศีล ประพฤติดีงาม ๓. ปริจจาคะ ความเสียสละ  ๔. อาชชวะ  
ความซื่อตรง  ๕. มัททวะ ความออนโยน  ๖. ตบะ  ความทรงเดช  เผากิเลสตัณหา  ไมหมกมุนใน
ความสุขสําราญ ๗. อักโกธะความไมกริ้วโกรธ  ๘.  อวิหิงสา  ความไมขมเหงเบียดเบียน  ๙. ขันติ 
ความอดทนเขมแข็ง  ไมทอถอย  ๑๐. อวิโรธนะ  ความไมคลาดธรรม  (พ.ศ. หนา ๒๕๐)

ทิฏธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน คือ ประโยชนสุขสามัญที่มองเห็น
กันในชาตินี้ ที่คนทั่วไปปรารถนา  เชน  ทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี เปนตน มี ๔ ประการ คือ 
๑.อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น ๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา 
๓. กัลยาณมิตตตา    ความมีเพื่อนเปนคนดี   ๔. สมชีวิตา   การเลี้ยงชีพตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หาได     
(พ.ศ.  หนา ๙๕)



๑๐๓

ทุกข ๑. สภาพที่ทนอยูไดยาก สภาพที่คงทนอยูไมได เพราะถูกบีบคั้นดวยความเกิดขึ้นและดับสลาย เนื่องจาก
ตองไปตามเหตุปจจัยที่ไมขึ้นตอตัวมันเอง ๒. สภาพที่ทนไดยาก ความรูสึกไมสบาย ไดแก 
ทุกขเวทนา (พ.ศ. หนา ๙๙)

ทุกรกิริยา กิริยาที่ทําไดยาก การทําความเพียรอันยากที่ใคร ๆ จะทําได เชน การบําเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรม
วิเศษ ดวยวิธีทรมานตนตาง ๆ เชน กลั้นลมอัสสาสะ (ลมหายใจเขา) ปสสาสะ (ลมหายใจออก) และ
อดอาหาร เปนตน (พ.ศ. หนา ๑๐๐)

ทุจริต ๓ ความประพฤติไมดี ประพฤติชั่ว ๓ ทาง ไดแก ๑. กายทุจริต ประพฤติชั่วทางกาย ๒. วจีทุจริต 
ประพฤติชั่วทางวาจา ๓. มโนทุจริต ประพฤติชั่วทางใจ (พ.ศ. หนา ๑๐๐)

เทวทูต ๔ ทูตของยมเทพ สื่อแจงขาวของมฤตยู สัญญาณที่เตือนใหระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต มีใหมีความ
ประมาท ไดแก คนแก คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ๓ อยางแรกเรียกเทวทูต สวนสมณะเรียกรวมเปน
เทวทูตไปดวยโดยปริยายเพราะมาในหมวดเดียวกัน แตในบาลีทานเรียกวานิมิต ๔ ไมไดเรียกเทวทูต 
(พ.ศ. หนา ๑๐๒)

ธาตู ๔ สิ่งที่ทรงภาวะของมั้นอยูเองตามธรรมดาของเหตุปจจัย ไดแก ๑. ปฐวีธาตุ หมายถึง สภาวะที่แผไปหรือ
กินเนื้อที่ เรียกชื่อสามัญวา ธาตุเขมแข็งหรือธาตุดิน ๒. อาโปธาตุ หมายถึง สภาวะที่เอิบอาบดูดซึม 
เรียกสามัญวา ธาตุเหลว หรือธาตุนํ้า ๓. เตโชธาตุ หมายถึง สภาวะที่ทําใหรอน เรียกสามัญวา ธาตุไฟ 
๔. วาโยธาตุ หมายถึง สภาวะที่ทําใหเคลื่อนไหว เรียกสามัญวา ธาตุลม (พ.ศ. หนา ๑๑๓)

นาม ธรรมที่รูจักกันดวยชื่อ กําหนดรูดวยใจเปนเรื่องของจิตใจ สิ่งที่ไมมีรูปราง ไมมีรูปแตนอมมาเปนอารมณ
ของจิตได (พ.ศ. หนา ๑๒๐)

นิยาม ๕ กําหนดอันแนนอน ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ๑. อุตุนิยาม       
(กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ โดยเฉพาะ ดิน น้ํา อากาศ         
และฤดูกาล อันเปนสิ่งแวดลอมสําหรับมนุษย) ๒. พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ       
มีพันธุกรรมเปนตน)  ๓. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิต)  ๔. กรรมนิยาม            
(กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย คือ กระบวนการใหผลของการกระทํา)  ๕. ธรรมนิยาม  
(กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธและอาการที่เปนเหตุ เปนผลแกกันแหงสิ่งทั้งหลาย
(พ.ธ. หนา ๑๙๔)

นิวรณ ๕ สิ่งที่กั้นจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไมใหบรรลุคุณความดี อกุศลธรรมที่ทําจิตให
เศราหมองและทําปญญาใหออนกําลัง ๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม ความตองการกามคุณ)        
๒. พยาบาท (ความคิดราย ความขัดเคืองแคนใจ) ๓. ถีนมิทธะ (ความหดหูและเซื่องซึม) ๔. อุทธัจจ
กุกกุจจะ (คามฟุงซานและรอนใจ ความกระวนกระวายกลุมกังวล) ๕. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) 
(พ.ธ. หนา ๑๙๕)

นิโรธ ความดับทุกข คือดับตัณหาไดสิ้นเชิง ภาวะปลอดทุกข เพราะไมมีทุกขที่จะเกิดขึ้นได หมายถึง            
พระนิพพาน (พ.ศ. หนา ๑๒๗)



๑๐๔

บารมี คุณความดีที่บําเพ็ญอยางยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งมี ๑๐ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ 
ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา (พ.ศ. หนา ๑๓๖)

บุญกิริยาวัตถุ ๓ ที่ตั้งแหงการทําบุญ เรื่องที่จัดเปนการทําความดี หลักการทําความดี ทางความดีมี ๓ ประการ 
คือ ๑. ทานมัย คือทําบุญดวยการใหปนสิ่งของ ๒. ศีลมัย คือ ทําบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติดี
มีระเบียบวินัย ๓. ภาวนมัย คือ ทําบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรมจิตใจ (พ.ธ.  หนา ๑๐๙)

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ที่ตั้งแหงการทําบุญ ทางความดี  ๑. ทานมัย คือทําบุญดวยการใหปนสิ่งของ ๒. สีลมัย คือ 
ทําบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติดี ๓. ภาวนมัย คือ ทําบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรม
จิตใจ ๔. อปจายนมัย คือ ทบุญดวยการประพฤติออนนอมถอมตน ๕. เวยยาวัจจมัย คือ ทําบุญดวย
การชวยขวนขวาย รับใช ๖. ปตติทานมัย คือ ทําบุญดวยการเฉลี่ยสวนแหงความดีใหแกผูอื่น         
๗. ปตตานุโมทนามัย คือ ทําบุญดวยการยินดีในความดีของผูอื่น ๘. ธัมมัสสวนมัย คือ ทําบุญดวย
การฟงธรรม ศึกษาหาความรู ๙. ธัมมเทสนามัย คือทําบุญดวยการสั่งสอนธรรมใหความรู              
๑๐. ทิฏุชุกรรม คือ ทําบุญดวยการทําความเห็นใหตรง (พ.ธ.  หนา ๑๑๐)

บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา บุพนิมิต แปลวา สิ่งที่เปนเครื่องหมายหรือสิ่งบงบอกลวงหนา พระพุทธองคตรัส
เปรียบเทียบวา กอนที่ดวงอาทิตยจะขึ้น ยอมมีแสงเงินแสงทองปรากฏใหเห็นกอนฉันใด กอนที่
อริยมรรคซึ่งเปนขอปฏิบัติสําคัญในพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น ก็มีธรรมบางประการปรากฏขึ้นกอน 
เหมือนแสงเงินแสงทองฉันนั้น องคประกอบของธรรมดังกลาว หรือบุพนิมิตแหงมัชฌิมาปฏิปทา 
ไดแก ๑. กัลปยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร ๒. สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล มีวินัย มีความเปน
ระเบียบในชีวิตของตนและในการอยูรวมในสังคม ๓. ฉันทสัมปทา ถึงพรอมดวยฉันทะ พอใจใฝรัก
ในปญญา สัจธรรม ในจริยธรรม ใฝรูในความจริงและใฝทําความดี ๔. อัตตสัมปทา ความถึงพรอม
ดวยการที่จะฝกฝน พัฒนาตนเอง เห็นความสําคัญของการที่จะตองฝกตน ๕. ทิฏฐิสัปทา ความถึง
พรอมดวยทิฏฐิ ยึดถือ เชื่อถือในหลักการ และมีความเห็นความเขาใจพื้นฐานที่มองสิ่งทั้งหลายตาม
เหตุปจจัย ๖. อัปปมาทสัมปทา ถึงพรอมดวยความไมประมาท มีความกระตือรือรนอยูเสมอ             
เห็นคุณคาของกาลเวลา เห็นความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งกระตุนเตือนใหเรงรัดการคนหาใหเขาถึง
ความจริงหรือในการทําชีวิตที่ดีงามใหสําเร็จ ๗. โยนิโสมนสิการ รูจัดคิดพิจารณา มองสิ่งทั้งหลาย
ใหไดความรูและไดประโยชนที่จะเอามาใชพัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป (แสงเงินแสงทองของชีวิตที่  ดีงาม: 

พระธรรมปฎก) (ป.อ. ปยุตฺโต)

เบญจธรรม ธรรม ๕ ประการ ความดี ๕ อยาง ที่ควรประพฤติคูกันไปกับการรักษาเบญจศีลตามลําดับขอ ดังนี้ 
๑. เมตตากรุณา ๒. สัมมาอาชีวะ ๓. กามสังวร (สํารวมในกาม) ๔. สัจจะ ๕. สติสัมปชัญญะ 
(พ.ศ. หนา ๑๔๐ – ๑๔๑) 

เบญจศีล ศีล ๕ เวนฆาสัตว เวนลักทรัพย เวนประพฤติผิดในกาม เวนพูดปด เวนของเมา (พ.ศ. หนา ๑๔๑)

ปฐมเทศนา เทศนาครั้งแรก หมายถึง ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกพระปญจวัคคียในวัน
ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ หลังจากวันตรัสรูสองเดือน ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี (พ.ศ. หนา ๑๔๗)



๑๐๕

ปฏิจจสมุปบาท สภาพอาศัยปจจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงมีขึ้น การที่ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย
ตอเนื่องกันมา (พ.ศ. หนา ๑๔๓)

ปริยัต ิพุทธพจนอันจะพึงเลาเรียน สิ่งที่ควรเลาเรียน การเลาเรียนพระธรรมวินัย (พ.ศ. หนา ๑๔๕)

ปธาน ๔ ความเพียร ๔ อยาง ไดแก ๑. สังวรปธาน คือ การเพียรระวังหรือเพียรปดกั้น (ยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่
ยังไมเกิด ไมใหเกิดขึ้น) ๒. ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว ๓. ภาวนาปธาน คือ         
เพียรเจริญ หรือทํากุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ๔. อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลวไมใหเสื่อมไปและทําใหเพิ่มไพบูลย (พ.ศ. หนา ๑๔๙)

ปปญจธรรม ๓ กิเลสเครื่องเนิ่นชา กิเลสที่เปนตัวการทําใหคิดปรุงแตงยึดเยื้อพิสดาร ทําใหเขาหางออกไปจาก
ความเปนจริงงาย ๆ เปดเผย กอใหเกิดปญหาตาง  ๆและขัดขวางไมใหเขาถึงความจริง หรือทําให          
ไมอาจแกปญหาอยางถูกทางตรงไปตรงมา มี ๓ อยาง คือ ๑. ตัณหา (ความทะยานอยาก ความปรารถนา
ที่จะบํารุงบําเรอ ปรนเปรอตน ความยากไดอยากเอา) ๒. ทิฏฐิ (ความคิดเห็น ความเชื่อถือ ลักธิ ทฤษฎี 
อุดมการณตาง ๆ  ที่ยึดถือไวโดยงมงายหรือโดยอาการเชิดชูวาอยางนี้เทานั้นจริงอยางอื่นเท็จทั้งนั้น 
เปนตน ทําใหปดตัวแคบ ไมยอมรับฟงใคร ตัดโอกาสที่จะเจริญปญญา หรือคิดเตลิดไปขางเดียว 
ตลอดจนเปนเหตุแหงการเบียดเบียนบีบคั้นผูอื่นที่ไมถืออยางตน ความยึดติดในทฤษฎี ฯลฯ คือความ
คิดเห็นเปนความจริง) ๓. มานะ (ความถือตัว ความสําคัญตนวาเปนนั่นเปนนี่ ถือสูง ถือต่ํา ยิ่งใหญ         
เทาเทียมหรือดอยกวาผูอื่น ความอยากเดนอยากยกชูตนใหยิ่งใหญ)  (พ.ธ. หนา ๑๑๑)

ปฏิเวธ เขาใจตลอด แทงตลอด ตรัสรู รูทะลุปรุโปรง ลุลวงดวยการปฏิบัติ (พ.ศ. หนา ๑๔๕)

ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรม คือ ผลอันจะพึงเขาถึงหรือบรรลุดวยการปฏิบัติไดแก มรรค ผล และนิพพาน
(พ.ธ.  หนา ๑๒๕)

ปญญา  ๓   ความรอบรู  เขาใจ  รูซึ้ง มี ๓ อยาง คือ ๑. สุตมยปญญา (ปญญาเกิดแตการสดับการเลาเรื่อง)  
๒. จินตามนปญญา (ปญญาเกิดแตการคิด การพิจารณาหาเหตุผล) ๓. ภาวนามยปญญา  (ปญญาเกิด 
แตการฝกอบรมลงมือปฏิบัติ)  (พ.ธ. หนา ๑๑๓)

ปญญาวุฒิธรรม ธรรมเปนเครื่องเจริญปญญา คุณธรรมที่กอใหเกิดความเจริญงอกงามแหงปญญา                           
๑. สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ เสวนาทานผูทรง ๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟงสัทธรรม เอาใจใส เลาเรียน
หาความรูจริง ๓. โยนิโสมนสิการ ทําในใจโดยแยบคาย คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี  ๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ 
ปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลัก คือ ใหสอดคลองพอดี ขอบเขตความหมาย และวัตถุประสงคที่สัมพันธ
กับธรรมขออื่น  ๆนําสิ่งที่ไดเลาเรียนและตริตรองเห็นแลวไปใชปฏิบัติใหถูกตองตามความมุงหมาย
ของสิ่งนั้น ๆ  (พ.ธ. หนา ๑๖๒ – ๑๖๓)

ปาปณิกธรรม ๓  หลักพอคา องคคุณของพอคามี ๓ อยาง คือ ๑ จักขุมา ตาดี (รูจักสินคา) ดูของเปน สามารถ
คํานวณราคา กะทุน เก็งกําไร แมนยํา ๒. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รูแหลงซื้อขาย รูความเคลื่อนไหวความ
ตองการของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจําหนาย รูใจและรูจักเอาใจลูกคา) ๓. นิสสยสัมปนโน 



๑๐๖

พรอมดวยแหลงทุนอาศัย (เปนที่เชื่อถือไววางในในหมูแหลงทุนใหญ ๆ  หาเงินมาลงทุนหรือดําเนิน
กิจการโดยงาย ๆ)  (พ.ธ. หนา ๑๑๔)

ผัสสะ หรือ สัมผัส การถูกตอง การกระทบ ความประจวบกันแหงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และ
วิญญาณ 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. ชิวหาสัมผัส (ความกระทบทางลิ้น คือ ลิ้น + รส + ชิวหาวิญญาณ)                
๕. กายสัมผัส (ความกระทบทางกาย คือ กาย + โผฏฐัพพะ + กายวิญญาณ) ๖. มโนสัมผัส                   
(ความกระทบทางใจ คือ ใจ + ธรรมารมณ + มโนวิญญาณ)  (พ.ธ. หนา ๒๓๓)

ผูวิเศษ หมายถึง ผูสําเร็จ ผูมีวิทยากร (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕)

พระธรรม คําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ (พ.ศ. หนา ๑๘๓)

พระอนุพุทธะ ผูตรัสรูตาม คือ ตรัสรูดวยไดสดับเลาเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน       
(พ.ศ. หนา ๓๗๔)

พระปจเจกพุทธะ พระพุทธเจาประเภทหนึ่ง ซึ่งตรัสรูเฉพาะตัว มิไดสั่งสอนผูอื่น (พ.ศ. หนา ๑๖๒)

พระพุทธคุณ ๙ คุณของพระพุทธเจา ๙ ประการ ไดแก อรหํ เปนผูไกลจากกิเลส ๒. สมฺมาสัมฺพุทฺโธ               
เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง ๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและ จรณะ          
๔. สุคโต เปนผูเสด็จไปแลวดวยดี ๕. โลกวิทู เปนผูรูโลกอยางแจมแจง ๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ 
เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา ๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เปนครูผูสอนเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ๘. พุทฺโธ เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ๙. ภควา เปนผูมีโชค มีความเจริญ จําแนก
ธรรมสั่งสอนสัตว (พ.ศ. หนา ๑๙๑)

พระพุทธเจา ผูตรัสรูโดยชอบแลวสอนผูอื่นใหรูตาม ทานผูรูดี รูชอบดวยตนเองกอนแลว สอนประชุมชนให
ประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ (พ.ศ. หนา ๑๘๓)

พระภิกษุ ชายผูไดอุปสมบทแลว ชายที่บวชเปนพระ พระผูชาย แปลตามรูปศัพทวา ผูขอหรือผูมองเห็นภัย
ในสังขารหรือผูทําลายกิเลส ดูบริษัท ๔ สหธรรมิก บรรพชิต อุปสัมบัน ภิกษุสาวกรูปแรก ไดแก 
พระอัญญาโกณฑัญญะ (พ.ศ. หนา ๒๐๔)

พระรัตนตรัย  รัตนะ ๓  แกวอันประเสริฐ   หรือสิ่งล้ําคา ๓ ประการ  หลักที่เคารพบูชาสูงสุดของ
พุทธศาสนิกชน ๓ อยาง คือ ๑ พระพุทธเจา (พระผูตรัสรูเอง และสอนใหผูอื่นรูตาม) ๒.พระธรรม  
(คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ)  ๓. พระสงฆ  (หมูสาวกผู
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา) (พ.ธ.หนา ๑๑๖)

พระสงฆ หมูชนที่ฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลวปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย หมูสาวกของ
พระพุทธเจา (พ.ศ. หนา ๑๘๕)

พระสัมมาสัมพุทธเจา หมายถึง ทานผูตรัสรูเอง และสอนผูอื่นใหรูตาม (พ.ศ. หนา ๑๘๙)



๑๐๗

พระอนุพุทธะ หมายถึง ผูตรัสรูตาม คือ ตรัสรูดวยไดสดับเลาเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงสอน ไดแก พระอรหันตสาวกทั้งหลาย (พ.ศ. หนา ๓๗๔)

พระอริยบุคคล หมายถึง บุคคลผูเปนอริยะ ทานผูบรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปตติผล เปนตน มี ๔ คือ
๑. พระโสดาบัน
๒. พระสกทาคามี (หรือสกิทาคามี)
๓. พระอนาคามี
๔. พระอรหันต
แบงพิสดารเปน ๘ คือ
พระผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค และพระผูตั้งอยูในโสดาปตติผลคู ๑
พระผูตั้งอยูในสกทาคามิมรรค และพระผูตั้งอยูในสกทาคามีผลคู ๑
พระผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค และพระผูตั้งอยูในอนาคามิผลคู ๑
พระผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค และพระผูตั้งอยูในอรหัตตผลคู ๑ (พ.ศ. หนา ๓๘๖)

พราหมณ หมายถึง คนวรรณะหนึ่งใน ๔ วรรณะ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ; พราหมณเปนวรรณะ
นักบวชและเปนเจาพิธี ถือตนวาเปนวรรณะสูงสุด เกิดจากปากพระพรหม (พ.ศ. หนา ๑๘๕)

พละ ๔ กําลัง พละ ๔ คือ ธรรมอันเปนพลังทําใหดําเนินชีวิตดวยความมั่นใจ ไมตองหวาดหวั่นภัยตาง ๆ 
ไดแก ๑. ปญญาพละ กําลังคือปญญา ๒. วิริยพละ กําลังคือความเพียร ๓. อนวัชชพละ กําลังคือการ
กระทําที่ไมมีโทษ ๔. สังคหพละ กําลังการสังเคราะห คือ เกื้อกูลอยูรวมกับผูอื่นไดดี  (พ.ศ. หนา ๑๘๕ – ๑๘๖) 

พละ ๕ พละ กําลัง พละ ๕ คือ ธรรมอันเปนกําลัง ซึ่งเปนเครื่องเกื้อหนุนแกอริยมรรค จัดอยูในจําพวก            
โพธิปกขิยธรรม มี ๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา (พ.ศ. หนา ๑๘๕ – ๑๘๖)

พุทธกิจ ๕ พระพุทธองคทรงบําเพ็ญพุทธกิจ ๕ ประการ คือ ๑. ปุพฺพณฺเห ปณฺฑปาตฺจ ตอนเชาเสด็จออก
บิณฑบาต เพื่อโปรดสัตว โดยการสนทนาธรรมหรือการแสดงหลักธรรมใหเขาใจ ๒. สายณฺเห  
ธมฺมเทสนํ ตอนเย็น แสดงธรรมแกประชาชนที่มาเฝาบริเวณที่ประทับ ๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ             
ตอนค่ํา แสดงโอวาทแกพระสงฆ ๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหนํ ตอนเที่ยงคืนทรงตอบปญหาแกพวก
เทวดา ๕. ปจฺจูเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ ตอนเชามืด จวนสวาง ทรงตรวจพิจารณาสัตวโลก
วาผูใดมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได (พ.ศ. หนา ๑๘๙ - ๑๙๐)

พุทธคุณ คุณของพระพุทธเจา คือ ๑. ปญญาคุณ (พระคุณ คือ ปญญา) ๒. วิสุทธิคุณ (พระคุณ คือ ความ
บริสุทธิ์) ๓. กรุณาคุณ (พระคุณ คือ พระมหากรุณา) (พ.ศ. หนา ๑๙๑)

ภพ โลกเปนที่อยูของสัตว ภาวะชีวิตของสัตว มี ๓ คือ ๑. กามภพ ภพของผูยังเสวยกามคุณ ๒. รูปภพ              
ภพของผูเขาถึงรูปฌาน ๓. อรูปภพ ภพของผูเขาถึงอรูปฌาน (พ.ศ. หนา ๑๙๘)

ภาวนา ๔ การเจริญ การทําใหมีขึ้น การฝกอบรม การพัฒนา แบงออกเปน ๔ ประเภท ไดแก ๑. กายภาวนา         
๒. สีลภาวนา ๓. จิตตภาวนา ๔. ปญญาภาวนา (พ.ธ. หนา ๘๑ – ๘๒)



๑๐๘

ภูมิ  ๓๑  ๑.พื้นเพ  พื้น ชั้น ที่ดิน แผนดิน  ๒. ชั้นแหงจิต ระดับจิตใจ ระดับชีวิต มี ๓๑ ภูมิ ไดแก  
อบายภูมิ ๔ (ภูมิที่ปราศจากความเจริญ)  - นิรยะ  (นรก) – ติรัจฉานโยนิ (กําเนิดดิรัจฉาน) – ปตติ
วิสัย  (แดนเปรต)  - อสุรกาย (พวกอสูร)  กามสุคติภูมิ ๗  (กามาวจรภูมิที่เปนสุคติ  ภูมิที่เปนสุคติซึ่ง
ยังเกี่ยวของกับกาม)  - มนุษย (ชาวมนุษย) – จาตุมหาราชิกา (สวรรคชั้นที่ทาวมหาราช ๔ ปกครอง)  
- ดาวดึงส (แดนแหงเทพ ๓๓  มีทาวสักกะเปนใหญ)  -ยามา  (แดนแหงเทพผูปราศจากความทุกข) 
 - ดุสิต  (แดนแหงผูเอิบอิ่มดวยสิริสมบัติของตน)  - นิมมานรดี (แดนแหงเทพผูยินดีในการเนรมิต)  - 
ปรนิมมิตวสวัตตี (แดนแหงเทพผ ู ยังอํานาจใหเปนไปในสมบัติที่ผูอื่นนิรมิตให)  (พ.ธ. หนา ๓๑๖-๓๑๗) 

โภคอาทิยะ ๕ ประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย ในการที่จะมีหรือเหตุผลในการที่จะมีหรือครอบครองโภค
ทรัพย ๑. เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายใหเปนสุข ๒. บํารุงมิตรสหาย
และรวมกิจกรรมการงานใหเปนสุข ๓. ใชปองกันภยันตราย ๔. ทําพลี คือ ญาติพลี สงเคราะหญาติ 
อติถิพลี ตอนรับแขก ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศใหผูลวงลับ ราชพลี บํารุงราชการ เสียภาษี เทวตาพลี 
สักการะบํารุงสิ่งที่เชื่อถือ ๕. อุปถัมภบํารุงสมณพราหมณ ผูประพฤติชอบ (พ.ธ.  หนา ๒๐๒ -๒๐๓)

มงคล  สิ่งที่ทําใหมีโชคดีตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง  ธรรมที่นํามาซึ่งความสุข  ความเจริญ มงคล 
๓๘ ประการ หรือ เรียกเต็มวา  อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด)  ๓๘ ประการ (ดูรายละเอียดมงคลสูตร) 
(พ.ศ. หนา ๒๑๑)

มิจฉาวณิชชา ๕ การคาขายที่ผิดศีลธรรมไมชอบธรรม มี ๕ ประการ คือ ๑. สัตถวณิชชา คาอาวุธ                
๒. สัตตวณิชชา คามนุษย ๓. มังสวณิชชา เลี้ยงสัตวไวขายเนื้อ ๔. มัชชวณิชชา คาขายน้ําเมา              
๕. วิสวณิชชา คาขายยาพิษ (พ.ศ. หนา ๒๓๓)

มรรคมีองค  ๘  ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรียกเต็มวา “อริยอัฏฐังคิกมรรค”  ไดแก ๑. สัมมาทิฎฐิ 
เห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ  ๓. สัมมาวาจา  เจรจาชอบ  ๔. สัมมากัมมันตะ ทําการชอบ  
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ  ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ ๗.สัมมาสติ ระลึกชอบ  
๘.  สัมมาสมาธิ  ตั้งจิตมั่นชอบ (พ.ศ. หนา ๒๑๕)

มิจฉัตตะ ๑๐  ภาวะที่ผิด ความเปนสิ่งที่ผิด ไดแก ๑. มิจฉทิฏฐิ (เห็นผิด ไดแก ความเห็นผิดจากคลองธรรมตาม
หลักกุศลกรรมบถ และความเห็นที่ไมนําไปสูความพนทุกข) ๒. มิจฉาสังกัปปะ (ดําริผิด ไดแก 
ความดําริที่เปนอกุศลทั้งหลาย ตรงขามจากสัมมาสังกัปปะ) ๓. มิจฉาวาจา  (วาจาผิด ไดแก วจีทุจริต 
๔) ๔. มิจฉากัมมันตะ (กระทําผิด ไดแก กายทุจริต ๓) ๕. มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด ไดแก เลี้ยงชีพ
ในทางทุจริต)  ๖. มิจฉาวายามะ (พยายามผิด ไดแก  ความเพียรตรงขามกับสัมมาวายามะ)                   
๗. มิจฉาสติ (ระลึกผิด ไดแก ความระลึกถึงเรื่องราวที่ลวงแลว เชน ระลึกถึงการไดทรัพย การไดยศ 
เปนตน ในทางอกุศล อันจัดเปนสติเทียม) เปนเหตุชักนําใจใหเกิดกิเลส มีโลภะ มานะ อสสา 
มัจฉริยะ เปนตน ๘. มิจฉาสมาธิ (ตั้งใจผิด ไดแก ตั้งจิตเพงเล็ง จดจอปกใจแนวแนในกามราคะ
พยาบาท เปนตน หรือเจริญสมาธิแลว หลงเพลิน ติดหมกมุน ตลอดจนนําไปใชผิดทาง ไมเปนไป
เพื่อญาณทัสสนะ และความหลุดพน)  ๙. มิจฉาญาณ (รูผิด ไดแก ความหลงผิดที่แสดงออกในการ
คิดอุบายทําความชั่วและในการพิจารณาทบทวน วาความชั่วนั้น ๆ ตนกระทําไดอยางดีแลว เปนตน) 



๑๐๙

๑๐. มิจฉาวิมุตติ (พนผิด ไดแก ยังไมถึงวิมุตติ สําคัญวาถึงวิมุตติ หรือสําคัญผิดในสิ่งที่มิใชวิมุตติ) 
(พ.ธ. หนา ๓๒๒)

มิตรปฏิรูป  คนเทียมมิตร  มิตรเทียม  มิใชมิตรแท มี ๔ พวก ไดแก   
๑. คนปอกลอก  มีลักษณะ  ๔  คือ  ๑.๑  คิดเอาไดฝายเดียว  ๑.๒ ยอมเสียแตนอย

โดยหวังจะเอาใหมาก  ๑.๓ ตัวเองมีภัย  จึงมาทํากิจของเพื่อน  ๑.๔ คบเพื่อนเพราะ
 เห็นแกประโยชนของตัว

๒. คนดีแตพูด  มีลักษณะ  ๔  คือ ๒.๑ ดีแตยกเรื่องที่ผานมาแลวมาปราศรัย  ๒.๒  ดีแต
 อางสิ่งที่ยังมีดี แตอางสิ่งที่ยังไมมีมาปราศรัย  ๒.๓ สงเคราะหดวยสิ่งที่ไรประโยชน  
 ๒.๔ เมื่อเพื่อนมีกิจอางแตเหตุขัดของ 

๓. คนหัวประจบมีลักษณะ ๔  คือ ๓.๑ จะทําชั่วก็คลอยตาม   ๓.๒ จะทําดีก็คลอยตาม 
๓.๓ ตอหนาสรรเสริญ  ๓.๔ ลับหลังนินทา

๔. คนชวนฉิบหายมีลักษณะ ๔  ๔.๑ คอยเปนเพื่อนดื่มน้ําเมา  ๔.๒ คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน 
 ๔.๓  คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการเลน  ๔.๔ คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน  (พ.ธ. หนา  ๑๕๔ – ๑๕๕)

มิตรน้ําใจ       ๑. เพื่อนมีทุกขพลอยทุกขดวย   ๒. เพื่อนมีสุขพลอยดีใจ  ๓. เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้ง แกไข
ให ๔. เขาสรรเสริญเพื่อน  ชวยพูดเสริมสนับสนุน (พ.ศ. หนา ๒๓๔)

รูป ๑. สิ่งที่ตองสลายไปเพราะปจจัยตาง ๆ อันขัดแยง สิ่งที่เปนรูปรางพรอมทั้งลักษณะอาการของมัน สวน
รางกาย จําแนกเปน ๒๘ คือ มหาภูตรูป หรือธาตุ ๔ และอุปาทายรูป ๒. อารมณที่รูไดดวยจักษุ สิ่งที่
ปรากฏแกตา ขอ ๑ ในอารมณ ๖ หรืออายตนะภายนอก  ๓. ลักษณนามใชเรียกพระภิกษุสามเณร 
เชน ภิกษุรูปหนึ่ง (พ.ศ. หนา ๒๕๓)

วัฏฏะ ๓ หรือไตรวัฎฎ การวนเวียน การเวียนเกิด เวียนตาย การเวียนวายตายเกิด ความเวียนเกิด หรือวนเวียน
ดวยอํานาจกิเลส กรรม และวิบาก เชน กิเลสเกิดขึ้นแลวใหทํากรรม เมื่อทํากรรมแลวยอมไดผลของ
กรรม เมื่อไดรับผลของกรรมแลว กิเลสก็เกิดอีกแลว ทํากรรมแลวเสวยผลกรรมหมุนเวียนตอไป 
(พ.ธ. หนา ๒๖๖)

วาสนา อาการกายวาจา ที่เปนลักษณะพิเศษของบุคคล ซึ่งเกิดจากกิเลสบางอยาง และไดสั่งสมอบรมมาเปน
เวลานานจนเคยชินติดเปนพื้นประจําตัว แมจะละกิเลสนั้นไดแลว แตก็อาจจะละอาการกายวาจาที่
เคยชินไมได เชน คําพูดติดปาก อาการเดินที่เร็วหรือเดินตวมเตี้ยม เปนตน ทานขยายความวา วาสนา 
ที่เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤต คือ เปนกลาง ๆ ไมดีไมชั่วก็มี ที่เปนกุศลกับอัพยากฤต
นั้นไมตองละ แตที่เปนอกุศลซึ่งควรจะละนั้น แบงเปน ๒ สวน คือ สวนที่จะเปนเหตุใหเขาถึงอบาย
กับสวนที่เปนเหตุใหเกิดอาการแสดงออกทางกายวาจาแปลก ๆ ตาง ๆ สวนแรก พระอรหันตทุกองค
ละได แตสวนหลังพระพทุธเจาเทาน้ันละได พระอรหันตอื่นละไมได จึงมีคํากลาววาพระพทุธเจาเทานั้น
ละกิเลสทั้งหมดได พรอมทั้งวาสนา; ในภาษาไทย คําวาวาสนามีความหมายเพี้ยนไป กลายเปน
อํานาจบุญเกา หรือกุศลที่ทําใหไดรับลาภยศ (ไมมีใน พ.ศ. ฉบับที่พิมพเปนเลม แตคนไดจากแผนซีดีรอม พ.ศ. ของ

สมาคมศิษยเกามหาจุฬาฯ)



๑๑๐

วิตก ความตรึก ตริ กายยกจิตขึ้นสูอารมณ การคิด ความดําริ “ไทยใชวาเปนหวงกังวล” แบงออกเปนกุศลวิตก ๓ 
และอกุศลวิตก ๓ (พ.ศ. หนา ๒๗๓)

วิบัติ ๔ ความบกพรองแหงองคประกอบตาง ๆ ซึ่งไมอํานวยแกการที่กรรมดีจะปรากฏผล แตกลับเปดชอง
ใหกรรมชั่วแสดงผล พูดสั้น ๆ วาสวนประกอบบกพรอง เปดชองใหกรรมชั่ววิบัติมี ๔ คือ  ๑.  คติ
วิบัติ วิบัติแหงคติ หรือคติเสีย คือเกิดอยูในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศ สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะ ไมเกื้อกูล 
ทางดําเนินชีวิต ถิ่นที่ไปไมอํานวย ๒. อุปธิวิบัติ วิบัติแหงรางกาย หรือ รูปกายเสีย เชน รางกายพิกล
พิการ ออนแอ ไมสวยงาม กิริยาทาทางนาเกลียด ไมชวนชมตลอดจนสุขภาพที่ไมดี  เจ็บปวย มีโรคมาก 
๓. กาลวิบัติ วิบัติแหงกาลหรือหรือกาลเสีย คือเกิดอยูในยุคสมัยที่บานเมืองมีภัยพิบัติไมสงบ
เรียบรอย ผูปกครองไมดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรม มากดวยการเบียดเบียน ยกยองคนชั่ว บีบคั้นคนดี 
ตลอดจนทําอะไรไมถูกาลเวลา ไมถูกจังหวะ ๔. ปโยควิบัติ วิบัติแหงการประกอบ หรือกิจการเสีย 
เชน ฝกใฝในกิจการหรือเรื่องราวที่ผิด ทําการไมตรงตามความถนัด ความสามารถ ใชความเพียร
ไมถูกตอง ทําการครึ่ง ๆ กลาง ๆ เปนตน (พ.ธ. หนา ๑๖๐- ๑๖๑)

วิปสสนาญาณ ๙ ญาณในวิปสสนา ญาณที่นับเขาในวิปสสนา เปนความรูที่ทําใหเกิดความเห็นแจง เขาใจ
สภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง ไดแก ๑. อุทยัพพยานุปสสนาณาณ คือ ญาณอันตามเห็นความ
เกิดและดับของเบญจขันธ  ๒. ภังคานุปสสนาญาณ คือ ญาณอันตามเห็นความสลาย เมื่อเกิดดับก็
คํานึงเดนชัด ในสวนดับของสังขารทั้งหลาย ตองแตกสลายทั้งหมด    ๓. ภยตูปฏฐานญาณ คือ ณาณ
อันมองเห็นสังขาร ปรากฏเปนของนากลัว ๔. อาทีนวานุปสสนาญาณ คือ ญาณอันคํานึงเห็นโทษ
ของสังขารทั้งหลาย วาเปนโทษบกพรองเปนทุกข   ๕. นิพพิทานุปสสนาญาณ คือ ญาณอันคํานึง
เห็นความหนายของสังขาร ไมเพลินเพลิน ติดใจ   ๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ คือ ญาณอันคํานึงดวย         
ใครพนไปเสีย คือ หนายสังขารทั้งหลาย ปรารถนาที่จะพนไปเสีย  ๗. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ คือ 
ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง เมื่อตองการจะพนไปเสีย เพื่อมองหาอุบายจะปลดเปลื้องออกไป           
๘. สังขารุเปกขาณาณ คือ ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ พิจารณาสังขารไมยินดี
ยินรายในสังขารทั้งหลาย  ๙. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ คือ ณาณอันเปนไปโดยอนุโลก
แกการหยั่งรูอริยสัจ แลวแลวมรรคญาณใหสําเร็จความเปนอริยบุคคลตอไป (พ.ศ. หนา ๒๗๖ – ๒๗๗)

วิมุตติ ๕ ความหลุดพน ภาวะไรกิเลส และไมมีทุกข มี ๕ ประการ คือ ๑. วิกขัมภนวิมุตติ ดับโดยขมไว คือ 
ดับกิเลส  ๒. ตทังควิมุตติ ดับกิเลสดวยธรรมที่เปนคูปรับธรรมที่ตรงกันขาม  ๓. สมุจเฉทวิมุตติ         
ดับดวยตัดขาด ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด ๔. ปฏิปสสัทธิวิมุตติ ดับดวยสงบระงับ โดยอาศัย        
โลกุตตรมรรคดับกิเลส  ๕. นิสรณวิมุตติ ดับดวยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรธรรมดับกิเลสเด็ดขาด
เสร็จสิ้น (พ.ธ. หนา ๑๙๔)

โลกบาลธรรม ธรรมคุมครองโลก ไดแก ปกครองควบคุมใจมนุษยไวใหอยูในความดี มิใหละเมิดศีลธรรม 
และใหอยูกันดวยความเรียบรอยสงบสุข ไมเดือดรอนสับสนวุนวาย มี ๒ อยางไดแก  ๑. หิริ            
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ความอายบาป ละอายใจตอการทําความชั่ว  ๒. โอตตัปปะ ความกลัวบาปเกรงกลัวตอความชั่ว และ
ผลของกรรมชั่ว (พ.ศ. หนา ๒๖๐)

ฤาษ ีหมายถึง ผูแสวงธรรม ไดแก นักบวชนอกพระศาสนาซึ่งอยูในปา ชีไพร ผูแตงคัมภีรพระเวท 
(พ.ศ. หนา ๒๕๖)

สติปฏฐาน  ๔  ที่ตั้งของสติ การตั้งสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหรูเห็นตามความเปนจริง คือ ตามสิ่งนั้น ๆ  
มันเปนของมันเอง มี ๔ ประการ คือ 
๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณากายใหรูเห็นตามเปนจริงวา  เปนแตเพียง
กาย ไมใชสัตวบุคคล ตัวตนเราเขา)  ทานจําแนกวิธีปฏิบัติไดหลายอยาง คือ อานาปานสติ  กําหนด
ลมหายใจ   ๑ อิริยาบถ กําหนดรูทันอิริยาบถ  ๑) สัมปชัญญะ สรางสัมปชัญญะในการกระทําความ
เคลื่อนไหวทุกอยาง  ๑) ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาสวนประกอบอันไมสะอาดทั้งหลายที่ประชุมเขา
เปนรางกายนี้ ๑) ธาตุมนสิการ พิจารณาเห็นรางกายของตน โดยสักวาเปนธาตุแตละอยางๆ  
๒. เวทนานุปสสาสติปฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนาใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแตเพียง
เวทนา  ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา)  คือ มีสติรูชัดเวทนาอันเปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉย ๆ ก็ดี ทั้งที่
เปนสามิสและเปนนิรามิสตามที่เปนไปอยูขณะนั้น ๆ   
๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต  ใหรูเห็นตามเปนจริงวาเปนแตเพียงจิต 
ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา) คือ มีสติรูชัดจิตของตนที่มีราคะ  ไมมีราคะ มีโทสะ ไมมีโทสะ  
มีโมหะ  ไมมีโมหะ  เศราหมองหรือผองแผว  ฟุงซานหรือเปนสมาธิ  ฯลฯ อยางไร ๆ ตามที่เปนไป
อยูในขณะนั้น ๆ  
๔. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  (การตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรม ใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแต
เพียงธรรม ไมใชสัตวบุคคลตัวตนของเรา) คือ มีสติรูชัดธรรมทั้งหลาย ไดแก นิวรณ ๕ ขันธ  ๕ 
อายตนะ  ๑๒  โพชฌงค  ๗  อริยสัจ  ๔ วาคืออะไร เปนอยางไร มีในตนหรือไม เกิดขึ้น 
เจริญบริบูรณและดับไดอยางไร  เปนตน  ตามที่เปนจริงของมันอยางนั้น ๆ  (พ.ธ. หนา  ๑๖๕)

สมณะ  หมายถึง ผูสงบ หมายถึงนักบวชทั่วไป แตในพระพุทธศาสนา ทานใหความหมายจําเพาะ หมายถึง        
ผูระดับบาป ไดแก พระอริยบุคคล และผูปฏิบัติเพื่อระงับบาป ไดแก ผูปฏิบัติธรรมเพื่อเปน         
พระอริยบุคคล (พ.ศ. หนา ๒๙๙)

สมบัติ ๔ คือ ความเพียบพรอมสมบูรณแหงองคประกอบตาง ๆ ซึ่งชวยเสริมสงอํานวยโอกาสใหกรรมดี
ปรากฏผล และไมเปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล มี ๔ อยาง คือ  ๑. คติสมบัติ สมบัติแหงคติ ถึงพรอม
ดวยคติ หรือคติให คือ เกิดอยูในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศที่เจริญ เหมาะหรือเกื้อกูล ตลอดจนในระยะสั้น
คือ ดําเนินชีวิตหรือไปในถิ่นที่อํานวย   ๒. อุปธิสมบัติ สมบัติแหงรางกาย ถึงพรอมดวยรางกาย คือ
มีรูปรางสวย รางกายสงางาม หนาตาทาทางดี นารัก นานิยมเลื่อมใส สุขภาพดี แข็งแรง ๓. กาลสมบัติ 
สมบัติแหงกาล ถึงพรอมดวยกาลหรือกาลให คือ เกิดอยูในสมัยที่บานเมืองมีความสงบสุข 
ผูปกครองดี ผูคนมีคุณธรรมยกยองคนดี ไมสงเสริมคนชั่ว ตลอดจนในระยะเวลาสั้น คือ ทําอะไรถูก
กาลเวลา ถูกจังหวะ  ๔. ปโยคสมบัติ สมบัติแหงการประกอบ ถึงพรอมดวยการประกอบกิจ หรือ
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กิจการให เชน ทําเรื่องตรงกับที่เขาตองการ ทํากิจตรงกับความถนัดความสามารถของตน ทําการถึง
ขนาดถูกหลักครบถวน ตามเกณฑหรือเต็มอัตรา ไมใชทําครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือเหยาะแหยะ หรือไม
ถูกเรื่องกัน รูจักจัดทํา รูจักดําเนินการ (พ.ธ. หนา ๑๖๑ – ๑๖๒)

สมาบัติ ภาวะสงบประณีตซึ่งพึ่งเขาถึง; สมาบัติมีหลายอยาง เชน ณานสมบัติ ผลสมาบัติ อนุปุพพวิหาร
สมาบัติ (พ.ศ. หนา ๓๐๓) 

สติ     ความระลึกได  นึกได  ความไมเผลอ   การคุมใจไดกับกิจ หรือคุมจิตใจไวกับสิ่งที่เกี่ยวของ  จําการที
ทําและคําพูดแมนานได  (พ.ศ. หนา ๓๒๗)

สังฆคุณ ๙ คุณของพระสงฆ ๑. พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดี  ๒. เปนผูปฏิบัติตรง            
๓. เปนผูปฏิบัติถูกทาง  ๔. เปนผูปฏิบัติสมควร  ๕.  เปนผูควรแกการคํานับ คือ ควรกับของที่เขา
นํามาถวาย  ๖. เปนผูควรแกการตอนรับ  ๗. เปนผูควรแกทักษิณา ควรแกของทําบุญ  ๘. เปนผูควร
แกการกระทําอัญชลี ควรแกการกราบไหว  ๙. เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก เปนแหลงปลูกฝง
และเผยแพรความดีที่ยอดเยี่ยมของโลก(พ.ธ.  หนา ๒๖๕-๒๖๖)

สังเวชนียสถาน สถานที่ตั้งแหงความสังเวช ที่ที่ใหเกิดความสังเวช มี ๔ คือ  ๑. ที่พระพุทธเจาประสูติ คือ 
อุทยานลุมพินี ปจจุบันเรียกลุมพินีหรือรุมมินเด (Lumbini หรือ Rummindei)  ๒. ที่พระพุทธเจา
ตรัสรู คือ ควงโพธิ์ ที่ตําบลพุทธคยา (Buddha Gaya หรือ Bodh – Gaya)  ๓. ที่พระพุทธเจาแสดง
ปฐมเทศนา คือปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปจจุบันเรียกสารนาถ  ๔. ที่พระพุทธเจา
ปรินิพพาน คือที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา หรือกุสินคร บัดนี้เรียกกาเซีย (Kasia หรือ
Kusinagara) (พ.ศ. หนา ๓๑๗)

สันโดษ ความยินดี ความพอใจ ยินดีดวยปจจัย ๔ คือ ผานุงหม อาหารที่นอนที่นั่ง และยาตามมีตามได ยินดี
ของของตน การมีความสุข ความพอใจดวยเครื่องเลี้ยงชีพที่หามาไดดวยเพียรพยายามอันชอบธรรม
ของตน ไมโลภ ไมริษยาใคร (พ.ศ. หนา ๓๒๔)

สันโดษ ๓   ๑. ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได คือ ไดสิ่งใดมาดวยความเพียรของตน ก็พอใจดวยสิ่งนั้น ไมได
เดือดรอนเพราะของที่ไมได ไมเพงเล็งอยากไดของคนอื่นไมริษยาเขา  ๒. ยถาพลสันโดษ คือ ยินดี
ตามกําลัง คือ พอใจเพียงแคพอแกกําลังรางกาย สุขภาพ และขอบเขตการใชสอยของตน ของที่เกิน
กําลังก็ไมหวงแหนเสียดายไมเก็บไวใหเสียเปลา หรือฝนใชใหเปนโทษแกตน  ๓. ยถาสารุปป
สันโดษ ยินดีตามสมควร คือ พอใจตามที่สมควร คือ พอใจตามที่สมควรแกภาวะฐานะแนวทางชีวิต 
และจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของตน เชน ภิกษุพอใจแตองอันเหมาะกับสมณภาวะ หรือไดของใช
ที่ไมเหมาะสมกับตนแตจะมีประโยชนแกผูอื่นก็นําไปมอบใหแกเขา เปนตน (พ.ศ. หนา ๓๒๔)

สัทธรรม ๓  ธรรมอันดี ธรรมที่แท ธรรมของสัตบุรุษ หลักหรือแกนศาสนา มี ๓ ประการ ไดแก
๑. ปริยัติสัทธรรม (สัทธรรมคือคําสั่งสอนอันจะตองเลาเรียน ไดแก พุทธพจน)
๒. ปฏิบัติสัทธรรม (สัทธรรมคือสิ่งพึงปฏิบัติ ไดแก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา)
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๓. ปฏิเวธสัทธรรม (สัทธรรมคือผลอันจะพึงเขาถึง หรือบรรลุดวยการปฏิบัติ ไดแก มรรค ผล และ
นิพพาน (พ.ธ. หนา ๑๒๕)

สัปปุริสธรรม ๗     ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผูดี                        
๑. ธัมมัญุตา คือ ความรูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง  ๒. อัตถัญุตา คือ ความรูจักผล คือรูความ
มุงหมาย   ๓. อัตตัญุตา คือ ความรูจักตน คือ รูวาเรานั้นวาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรู 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เปนตน   ๔. มัตตัญุตา คือ ความรูจักประมาณ คือ ความ
พอดี  ๕. กาลัญุตา คือ ความรูจักกาล คือ รูจักกาลเวลาอันเหมาะสม   ๖. ปริสัญุตา คือ ความรูจัก
บริษัทคือรูจักชุมชนและรูจักที่ประชุม  ๗. ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา คือ ความรูจัก
บุคคล คือความแตกตางแหงบุคคล (พ.ธ. หนา ๒๔๔)

สัมปชัญญะ   ความรูตัวทั่วพรอม ความรูตระหนัก ความรูชัดเขาใจชัด ซึ่งสิ่งนึกได มักมาคูกับสติ (พ.ศ. หนา ๒๔๔)

สาราณียธรรม ๖ ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง  ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน   หลักการอยูรวมกัน  
เรียกอีกอยางวา “สาราณียธรรม”  ๑. เมตตากายกรรม มีเมตตากายกรรมทั้งตอหนาและลับหลัง  
๒.  เมตตาวจีกรรม มีเมตตาวจีกรรมทั้งตอหนาและลับหลัง  ๓. เมตตา มโนกรรม มีเมตตา
มโนกรรมทั้งตอหนาและลับหลัง ๔. สาธารณโภคี  แบงปนสิ่งของที่ไดมาไมหวง  แหน ใชผูเดียว  
๕. สีลสามัญญตา  มีความประพฤติรวมกันในขอที่เปนหลักการสําคัญที่จะนําไปสูความหลุดพนสิ้น
ทุกขหรือขจัดปญหา  ๖.ทิฏฐิสามัญญตา  มีความเห็นชอบดีงาม เชนเดียวกับหมูคณะ  (พ.ธ. หนา ๒๓๓-๒๓๕)

สุข ๒ ความสบาย ความสําราญ มี ๒ อยาง ไดแก ๑. กายิกสุข สุขทางกาย ๒. เจตสิกสุข สุขทางใจ อีก
หมวดหนึ่งมี ๒  คือ  ๑. สามิสสุข  สุขอิงอามิส คือ อาศัยกามคุณ  ๒. นิรามิสสุข   สุขไมอิงอามิส คือ 
อิงเนกขัมมะ (พ.ศ. หนา ๓๔๓)

ศรัทธา  ความเชื่อ ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม (พ.ศ. หนา ๒๙๐)

ศรัทธา ๔  ความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล ๔ ประการคือ  ๑. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม เชื่อวากรรมมีอยูจริง คือ 
เชื่อวาเมื่อทําอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทําทั้งที่รู ยอมเปนกรรม คือ เปนความชั่ว ความดี มีขึ้น         
ในตน เปนเหตุปจจัยกอใหเกิดผลดีผลรายสืบเนื่องตอไป การกระทําไมวางเปลา และเชื่อวาผลที่
ตองการจะสําเร็จไดดวยการกระทํา มิใชดวยออนวอนหรือนอนคอยโชค เปนตน   ๒. วิปากสัทธา 
(เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อวาผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อวากรรมที่สําเร็จตองมีผล และผลตอง 
มีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี และผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว  ๓. กัมมัสสกตาสัทธา (ความเชื่อที่สัตวมี
กรรมเปนของตน เชื่อวาแตละคนเปนเจาของจะตองรับผิดชอบเสวยวิบากเปนไปตามกรรมของตน  
๔. ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรูของพระพุทธเจา มั่นใจในองคพระตถาคตวาทรงเปนพระ
สัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไวดวยดี ทรงเปนผูนําทางที่แสดง
ใหเห็นวามนุษย คือเราทุกคนนี้ หากฝกตนดวยดีก็สามารถเขาถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพนได
ดังที่พระองคไดทรงบําเพ็ญไว  (พ.ธ. หนา ๑๖๔)

สงเคราะห  การชวยเหลือ การเอื้อเฟอเกื้อกูล (พ.ศ. หนา ๒๒๘)



๑๑๔

สังคหวัตถุ  ๔  เรื่องสงเคราะหกัน คุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผูอื่นไวได หลักการสงเคราะห คือ 
ชวยเหลือกันยึดเหนี่ยวใจกันไว  และเปนเครื่องเกาะกุมประสานโลก ไดแก  สังคมแหงหมูสัตวไว 
ดุจสลักเกาะยึดรถที่กําลังแลนไปใหคงเปนรถ และวิ่งแลนไปไดมี ๔ อยางคือ  ๑. ทาน การแบงปน
เอื้อเฟอเผื่อแผกัน  ๒. ปยวาจา พูดจานารัก  นานิยมนับถือ  ๓. อัตถจริยา  บําเพ็ญประโยชน  
๔.สมานัตตนา  ความมีตนเสมอ คือ ทําตัวใหเขากันได เชน ไมถือตัว รวมสุข รวมทุกขกัน เปนตน  
(พ.ศ. หนา ๓๑๐)

สัมมัตตะ  ความเปนถูก ภาวะที่ถูก มี ๑๐ อยาง ๘ ขอตน ตรงกับองคมรรคทั้ง ๘ ขอ เพิ่ม ๒ ขอทาย คือ         
๙. สัมมาญาณ รูชอบไดแกผลญาณ และปจจเวกขณญาณ   ๑๐. สัมมาวิมุตติ พนชอบไดแก          
อรหัตตผลวิมุตติ; เรียกอีกอยาง อเสขธรรม ๑๐ (พ.ศ. หนา ๓๒๙)

สุจริต ๓  ความประพฤติดี ประพฤติชอบตามคลองธรรม มี ๓ คือ  ๑. กายสุจริต ประพฤติชอบทางกาย           
๒. วจีสุจริต ประพฤติชอบทางวาจา  ๓. มโนสุจริต ประพฤติชอบทางใจ (พ.ศ. หนา ๓๔๕)

หิร ิ ความละอายตอการทําชั่ว (พ.ศ. หนา ๓๕๕)

อกุศลกรรมบถ ๑๐  ทางแหงอกุศลกรรม ทางความชั่ว กรรมชั่วอันเปนทางนําไปสูความเสื่อม ความทุกข 
หรือทุคติ  ๑. ปาณาติบาต การทําชีวิตใหตกลวง  ๒. อทินนาทาน การถือเอาของที่เขามิไดให โดย
อาการขโมย ลักทรัพย  ๓. กาเมสุมิจฉาจาร ความประพฤติผิดทางกาม  ๔. มุสาวาท การพูดเท็จ           
๕. ปสุณวาจา วาจาสอเสียด  ๖. ผรุสวาจา วาจาหยาบ  ๗. สัมผัปปลาปะ พูดเพอเจอ  ๘. อภิชฌา 
เพงเล็งอยากไดของเขา   ๙. พยาบาท คิดรายผูอื่น   ๑๐. มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม (พ.ธ. หนา ๒๗๙, ๓๐๙)

อกุศลมูล ๓  รากเหงาของอกุศล ตนตอของความชั่ว มี ๓ คือ  ๑. โลภะ (ความอยากได)  ๒. โทสะ (ความคิด
ประทุษราย)   ๓. โมหะ (ความหลง) ๘  (พ.ธ. หนา ๘๙)

อคติ ๔  ฐานะอันไมพึงถึง ทางความประพฤติที่ผิด ความไมเที่ยงธรรม ความลําเอียง มี ๔ อยางคือ               
๑. ฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะชอบ)   ๒. โทสาคติ (ลําเอียงเพราะชัง)   ๓. โมหาคติ (ลําเอียงเพราะหลง 
พลาดผิดเพราะเขลา)  ๔. ภยาคติ (ลําเอียงเพราะกลัว)  (พ.ธ. หนา ๑๗๔)

อนัตตา  ไมใชอัตตา ไมใชตัวตน  (พ.ศ. หนา ๓๖๖)

อบายมุข  ชองทางของความเสื่อม เหตุเครื่องฉิบหาย เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย ทางแหงความพินาศ             
(พ.ศ. หนา ๓๗๗)

อบายมุข ๔   ๑. อิตถีธุตตะ (เปนนักเลงหญิง นักเที่ยวผูหญิง)  ๒. สุราธุตตะ (เปนนักเลงสุรา นักดื่ม)                
๓. อักขธุตตะ (เปนนักการพนัน)  ๔. ปาปมิตตะ (คบคนชั่ว)  (พ.ศ. หนา ๓๗๗)

อบายมุข ๖  ๑. ติดสุราและของมึนเมา  ๑.๑ ทรัพยหมดไป ๆ เห็นชัด ๆ  ๑.๒ กอการทะเลาะวิวาท                    
๑.๓ เปนบอเกิดแหงโรค  ๑.๔ เสียเกียรติ เสียชื่อเสียง  ๑.๕ ทําใหไมรูอาย  ๑.๖ ทอนกําลังปญญา   
๒. ชอบเที่ยวกลางคืน มีโทษ ๖ อยางคือ  ๒.๑ ชื่อวาไมรักษาตน  ๒.๒ ชื่อวาไมรักษาลูกเมีย            
๒.๓ ชื่อวาไมรักษาทรัพยสมบัติ  ๒.๔ เปนที่ระแวงสงสัย  ๒.๕ เปนเปาใหเขาใสความหรือขาวลือ  
๒.๖ เปนที่มาของเรื่องเดือดรอนเปนอันมาก  ๓. ชอบเที่ยวดูการละเลน มีโทษ โดยการงานเสื่อมเสีย
เพราะมีใจกังวลคอยคิดจอง กับเสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้น ๆ ทั้ง ๖ กรณี  คือ  ๓.๑ รําที่ไหนไปที่นั่น  



๑๑๕

๓.๒ – ๓.๓ ขับรอง ดนตรี เสภา เพลงเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น  ๔. ติดการพนัน มีโทษ ๖ คือ               
๔.๑ เมื่อชนะยอมกอเวร  ๔.๒ เมื่อแพก็เสียดายทรัพยที่เสียไป  ๔.๓ ทรัพยหมดไป ๆ เห็นชัด ๆ  
๔.๔ เขาที่ประชุมเขาไมเชื่อถือถอยคํา  ๔.๕ เปนที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง  ๔.๖ ไมเปนที่               
พึงประสงคของผูที่จะหาคูครองใหลูกของเขา เพราะเห็นวาจะเลี้ยงลูกเมียไมได  ๕. คบคนชั่ว            
มีโทษโดยนําใหกลายเปนคนชั่วอยางที่ตนคบทั้ง ๖ ประเภท คือ ไดเพื่อนที่จะนําใหกลายเปน              
๕.๑ นักการพนัน  ๕.๒ นักเลงหญิง  ๕.๓ นักเลงเหลา   ๕.๔ นักลวงของปลอม  ๕.๕ นักหลอกลวง   
๕.๖ นักเลงหัวไม   ๖. เกียจครานการงาน มีโทษโดยทําใหยกเหตุตาง ๆ เปนขออางผิดเพี้ยน ไมทํา
การงานโภคะใหมก็ไมเกิด โภคะที่มีอยูก็หมดสิ้นไป คือ ใหอางไปทั้ง ๖ กรณีวา ๖.๑ – ๖.๖          
หนาวนัก รอนนัก เย็นไปแลว ยังเชานัก หิวนัก อิ่มนัก แลวไมทําการงาน (พ.ธ. หนา ๑๗๖ – ๑๗๘)

อปริหานิยธรรม ๗  ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียวมี ๗ ประการ ไดแก  
๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย  ๒. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียง
กันทํากิจกรรมที่พึงทํา  ๓. ไมบัญญัติสิ่งที่มิไดบัญญัติไว (อันขัดตอหลักการเดิม)  ๔. ทานเหลาใด
เปนผูใหญ ควรเคารพนับถือทานเหลานั้น  ๕. บรรดากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย ใหอยูดีโดยมิถูก         
ขมเหง หรือฉุดครา ขืนใจ  ๖. เคารพสักการบูชา เจดียหรืออนุสาวรียประจําชาติ  ๗. จัดใหความ
อารักขา คุมครอง ปองกันอันชอบธรรมแกพระอรหันตทั้งหลาย (รวมถึงพระภิกษุ ผูปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบดวย)  (พ.ธ. หนา ๒๔๖ – ๒๔๗)

อธิปไตย  ๓  ความเปนใหญ มี  ๓ อยาง คือ ๑. อัตตาธิปไตย ความมีตนเปนใหญ  ถือตนเปนใหญ กระทําการ
ดวยปรารภตนเปนประมาณ  ๒. โลกาธิปไตย ความมีโลกเปนใหญ ถือโลกเปนใหญ   กระทําการ
ดวยปรารภนิยมของโลกเปนประมาณ ๓. ธัมมาธิปไตย  ความมีธรรมเปนใหญ ถือธรรมเปนใหญ, 
กระทําการดวยปรารภความถูกตอง เปนจริง  สมควรตามธรรมเปนประมาณ (พ.ธ. หนา ๑๒๗-๑๒๘)

อริยสัจ  ๔  ความจริงอันประเสริฐ  ความจริงของพระอริยะ  ความจริงที่ทําใหผูเขาถึงกลายเปนอริยะมี ๔ คือ 
 ๑. ทุกข (ความทุกข สภาพที่ทนไดยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแยง บกพรอง ขาดแกนสารและความ
เที่ยงแท  ไมใหความพึงพอใจแทจริง  ไดแก ชาติ ชรา มรณะ  การประจวบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก  
การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก  ความปรารถนาไมสมหวัง โดยยอวา อุปาทานขันธ  ๕ เปนทุกข 
 ๒. ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข  สาเหตุใหทุกขเกิด ไดแก ตัณหา ๓ คือ  กามตัณหา ภวตัณหา และ 
วิภวตัณหา) กําจัดอวิชชา  สํารอกตัณหา สิ้นแลว ไมถูกยอม ไมติดขัด  หลุดพน สงบ ปลอดโปรง 
เปนอิสระ คือ นิพพาน)  
๓.  ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข ไดแก ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป  ภาวะที่เขาถึงเมื่อกําจัดอวิชชา สํารอก
ตัณหาสิ้นแลว ไมถูกยอม ไมติดของ หลุดพน สงบ เปนอิสระ คือ นิพพาน)  
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่นําไปสูความดับแหงทุกข ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  
ไดแก  อริยอัฏฐังคิกมรรค  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  มัชฌิมปฏิปทา  แปลวา ทางสายกลาง มรรคมี
องค  ๘ นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล  สมาธิ ปญญา)   (พ.ธ. หนา ๑๘๑)



๑๑๖

อริยอัฏฐคิกมรรค  ทางสายกลาง มรรคมีองค ๘ (ศีล สมาธิ ปญญา)  (พ.ธ. หนา ๑๖๕)

อัญญาณุเบกขา  เปนอุเบกขาฝายวิบัติ  หมายถึง  ความไมรูเรื่อง  เฉยไมรูเรื่อง  เฉยโง  เฉยเมย (พ.ธ. หนา ๑๒๖)

อัตตา  ตัวตน อาตมัน ปุถุชนยอมยึดมั่นมองเห็นขันธ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งหมดเปนอัตตา หรือยึดถือ
วามีอัตตา เนื่องดวยขันธ  (พ.ศ. หนา ๓๙๘)

อัตถะ  เรื่องราว ความหมาย ความมุงหมาย ประโยชน มี ๒ ระดับ คือ  ๑. ทิฏฐิธัมมิกัตถะ ประโยชนในชีวิต
นี้หรือประโยชนในปจจุบัน เปนที่มุงหมายกันในโลกนี้ ไดแก ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ รวมถึงการ
แสวงหาสิ่งเหลานี้มาโดยทางที่ชอบธรรม  ๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเบื้องหนา หรือประโยชนที่
ล้ําลึกกวาที่จะมองเห็นกันเฉพาะหนา เปนจุดหมายขั้นสูงขึ้นไป เปนหลักประกันชีวิตเมื่อละจาก
โลกนี้ไป  ๓. ปรมัตถะ ประโยชนสูงสุด หรือประโยชนที่เปนสาระแทจริงของชีวิตเปนจุดหมาย
สูงสุดหรือที่หมายขั้นสุดทาย คือ พระนิพพาน อีกประการหนึ่ง หมายถึง ๑. อัตตัตถะ ประโยชนตน   
๒. ปรัตถะ ประโยชนผูอื่น  ๓. อุภยัตถะ ประโยชนทั้งสองฝาย  (พ.ธ. หนา ๑๓๑ – ๑๓๒)

อายตนะ    ที่ตอ  เครื่องติดตอ  แดนตอความรู   เครื่องรู และสิ่งที่ถูกรู เชน ตาเปนเครื่องรู รูปเปน สิ่งที่รู 
หูเปนเครื่องรู เสียงเปนสงที่รู เปนตน จัดเปน  ๒ ประเภท ไดแก  
๑. อาตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖  
๒. อายตนะภายนอก หมายถึง  เครื่องตอภายนอก สิ่งที่ถูกรู 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 สิ่งตองกาย   
๒.๖ ธัมมะ หมายถงึ ธรรมารมย  คือ อารมณที่เกิดกับใจ หรือสิ่งที่ใจรู อารมณ ๖ ก็เรียก (พ.ศ. หนา ๔๑๑)

อายตนะภายใน  เครื่องตอภายใน เครื่องรับรู 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  อินทรีย ๖  ก็เรียก  (พ.ศ.หนา ๔๑๑)

อริยวัฑฒิ  ๕  ความเจริญอยางประเสริฐ หลักความเจริญของอารยชน มี ๕ คือ  ๑. ศรัทธา ความเชื่อ ความ
มั่นใจในพระรัตนตรัย  ในหลักแหงความจริง ความดีอันมีเหตุผล  ๒.ศีลความประพฤติดี มีวินัย 
เลี้ยงชีพสุจริต  ๓.  สุตะ การเลาเรียน  สดับฟง  ศึกษาหาความรู ๔. จาคะ  การเผื่อแผเสียสละ  
เอื้อเฟอ  มีน้ําใจชวยเหลือ ใจกวาง  พรอมที่จะรับฟงและรวมมือ ไมคับแคบ  เอาแตตัว  ๕.  ปญญา 
ความรอบรู รูคิด  รูพิจารณา  เขาใจเหตุผล รูจักโลกและชีวิตตามความเปนจริง (พ.ธ. หนา  ๒๑๓)

อิทธิบาท  ๔  คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย มี ๔ ประการ คือ 
๑. ฉันทะ  ความพอใจ  คือ ความตองการที่จะทําใฝใจรักจะทําสิ่งนั้นอยูเสมอแลวปรารถนาจะทํา   
ใหไดผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  
๒. วิริยะ  ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระไม
ทอถอย  
๓. จิตตะ ความคิด คือ  ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิด เอาจิตฝกใฝไมปลอยใจให
ฟุงซานเลื่อนลอย 



๑๑๗

๔. วิมังสา  ความไตรตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใชปญญาพิจารณา ใครครวญ ตรวจตราหาเหตุผล 
และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้น  มีการวางแผน วัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง ตัวอยางเชน  
ผูทํางานทั่ว ๆ ไปอาจจําสั้น ๆ วา รักงาน  สูงาน ใสใจงาน และทํางานดวยปญญา เปนตน  
(พ.ธ. หนา  ๑๘๖-๑๘๗)

อุบาสกธรรม ๗  ธรรมที่เปนไปเพื่อความเจริญของอุบาสก  ๑. ไมขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ             
๒. ไมละเลยการฟงธรรม  ๓. ศึกษาในอธิศีล  ๔. มีความเลื่อมใสอยางมากในพระภิกษุทุกระดับ          
๕. ไมฟงธรรมดวยตั้งใจจะคอยเพงโทษติเตียน  ๖. ไมแสวงหาบุญนอกหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนา  ๗. กระทําการสนับสนุน คือ ขวนขวายในการอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนา 
(พ.ธ. หนา ๒๑๙ – ๒๒๐)

อุบาสกธรรม ๕  สมบัติของอุบาสก ๕ คือ  ๑. มีศรัทธรา  ๒. มีศีลบริสุทธิ์  ๓. ไมถือมงคลตื่นขาว  เชื่อกรรม 
ไมเชื่อมงคลคือมุงหวังผลจากการกระทํา และการงานมิใชจากโชคลาภ และสิ่งที่ตื่นกันวาขลัง
ศักดิ์สิทธิ์  ๔. ไมแสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา  ๕. ขวนขวายในการอุปถัมภบํารุง
พระพุทธศาสนา  (พ.ศ. หนา ๓๐๐)

อุบาสกธรรม  ๗  ผูใกลชิดพระศาสนาอยางแทจริง ควรตั้งตนอยูในธรรมที่เปนไปเพื่อความเจริญของอุบาสก 
มี ๗ ประการ ไดแก  ๑. ไมขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ  ๒. ไมละเลยการฟงธรรม  ๓. ศึกษา
ในอธิศีล คือ ฝกอบรมตนใหกาวหนาในการปฏิบัติรักษาศีลขั้นสูงขึ้นไป  ๔. พรั่งพรอมดวยความ
เลื่อมใส ในพระภิกษุทั้งหลายทั้งที่เปนเถระ นวกะ และปูนกลาง  ๕. ฟงธรรมโดยความตั้งใจ มิใช 
มาจับผิด  ๖. ไมแสวงหาทักขิไณยภายนอก หลักคําสอนนี้ คือ ไมแสวงหาเขตบุญนอกหลัก
พระพุทธศาสนา  ๗. กระทําความสนับสนุนในพระพุทธศาสนานี้ คือ เอาใจใสทํานุบํารุงและชวย
กิจกรรม (ธรรมนูญชีวิต, หนา ๗๐ – ๗๐)

อุเบกขา  มี ๒ ความหมายคือ  ๑. ความวางใจเปนกลาง ไมเองเอียงดวยชอบหรือชัง ความวางใจเฉยได        
ไมยินดียินราย เมื่อใชปญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้นโดยสมควรแกเหตุและรูวาพึงปฏิบัติตอไป
ตามธรรม หรือตามควรแกเหตุนั้น  ๒. ความรูสึกเฉย ๆ ไมสุข ไมทุกข เรียกเต็มวาอุเบกขาเวทนา 
(อทุกขมสุข)  (พ.ศ. หนา ๔๒๖ – ๔๒๗)

อุปาทาน ๔  ความยึดมั่น ความถือมั่นดวยอํานาจกิเลส ความยึดติดอันเนื่องมาแตตัณหา ผูกพันเอาตัวตนเปน
ที่ตั้ง  ๑. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่นาใคร นาพอใจ              
๒. ทิฏุปาทาน ความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี คือ ความเห็น ลัทธิ หรือหลักคําสอนตาง ๆ                 
๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรต คือ หลักความประพฤติ ขอปฏิบัติ แบบแผน ระเบียบ
วิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธีตาง ๆ กัน ไปอยางงมงายหรือโดยนิยมวาขลัง วาศักดิ์สิทธิ์ 
มิไดเปนไปดวยความรู ความเขาใจตามหลักความสัมพันธแหงเหตุและผล  ๔. อัตตาวาทุปาทาน 
ความยึดมั่นในวาทะวาตัวตน คือ ความถือหรือสําคัญ หมายอยูในภายในวามีตัวตน ที่จะได จะมี       
จะเปน จะสูญสลาย ถูกบีบคั้น ทําลายหรือเปนเจาของ เปนนายบังคับบัญชาสิ่งตาง ๆ ไดไมมองเห็น



๑๑๘

สภาวะของสิ่งทั้งปวง อันรวมทั้งตัวตนวาเปนแตเพียงสิ่งที่ประชุมประกอบกันเขา เปนไปตามเหตุ
ปจจัยทั้งหลายที่มาสัมพันธกันลวน ๆ  (พ.ธ. หนา ๑๘๗)

อุปนิสัย ๔  ธรรมที่พึ่งพิง หรือธรรมชวยอุดหนุน  ๑. สงฺขาเยกํ ปฏิเสวติ พิจารณาแลวจึงใชสอยปจจัย ๔ คือ 
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช เปนตน ที่จําเปนจะตองเกี่ยวของและมีประโยชน                   
๒. สงฺขาเยกํ อธิวาเสติ พิจารณาแลวอดกลั้นไดแก อนิฏฐารมณ ตาง ๆ มีหนาวรอน และทุกขเวทนา 
เปนตน  ๓. สงฺขาเยกํ ปริวชฺเชติ พิจารณาสิ่งที่เปนโทษ กออันตรายแกรางกาย และจิตใจแลว         
หลีกเวน  ๔. สงฺขาเยกํ ปฏิวิโนเทติ พิจารณาสิ่งที่เปนโทษ กออันตรายเกิดขึ้นแลว เชน อกุศลวิตก        
มีกามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก และความชั่วรายทั้งหลายแลวพิจารณาแกไข บําบัดหรือ
ขจัดใหสิ้นไป  (พ.ธ. หนา ๑๗๙)

โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวตอความชั่ว (พ.ศ. หนา ๔๓๙)

โอวาท คํากลาวสอน คําแนะนํา  คําตักเตือน โอวาทของพระพุทธเจา ๓ คือ ๑. เวนจากทุจริต คือ ประพฤติ
ชั่วดวยกาย วาจา ใจ (ไมทําชั่วทั้งปวง) ๒.ประกอบสุจริต คือ ประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ (ทําแต
ความดี)  ๓. ทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมอง โลภ  โกรธ  หลง เปนตน (ทําจิตของตน
ใหสะอาดบริสุทธิ์)  (พ.ศ. หนา ๔๔๐)

สังคมศาสตร    การศึกษาความสัมพันธของมนุษย โดยใชกระบวนการวิทยาศาสตร
สังคมศึกษา     การเรียนรูเพื่อพัฒนาตนใหอยูรวมในสังคมไดอยางมีคุณภาพ
คุณธรรม(virtue) และจริยธรรรม(moral or morality or ethics)  คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงามความดี

จริยธรรมมีความหมายเชนเดียวกับศีลธรรม  หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติกรรมปฏิบัติความ
ประพฤติหรือหนาที่ที่ชอบ ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต   ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรม จึงหมายถึง 
สภาพคุณงามความดีที่ประพฤติปฏิบัติหรือหนาที่ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต หรือคุณธรรมตาม
กรอบจริยธรรม สวนศีลธรรมและจริยธรรม มีความหมายใกลเคียงกัน คุณธรรมจะมีความหมายที่
เนนสภาพ ลักษณะ หรือคุณสมบัติที่แสดงออกถึงความดีงาม สวนจริยธรรม มีความหมายเนนที่  
ความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม นักวิชาการมักใชคําทั้งสองคํานี้ใน
ความหมายนัยเดียวกันและมักใชคําสองคําดังกลาวควบคูกันไป เปนคําวา คุณธรรมจริยธรรม         
ซึ่งรวมความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม นั่นคือมีความหมายเนนทั้งสภาพ ลักษณะหรือ
คุณสมบัติ และความประพฤติอันดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม 
(โครงการเรงสรางคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย  ศูนยคุณธรรม  หนา ๑๑ -๑๒)

การเมือง    ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอํานาจในการจัดระเบียบสังคมเพื่อประโยชนและความสงบ
สุขของสังคม มีความสัมพันธตอกันโดยรวมทั้งหมดในสวนหนึ่งของชีวิตในพื้นที่หนึ่งที่เกี่ยวของ
กับอํานาจ อํานาจชอบธรรม หรืออิทธิพล และมีความสามารถในการดําเนินการได

ขอมูล   สิ่งที่ไดรับรูและยังไมมีการจัดประมวลใหเปนระบบ เมื่อจัดระบบแลวเรียกวา สารสนเทศ
คานิยม     การกําหนดคุณคาและพัฒนาจนเปนบุคลิกภาพประจําตัว



๑๑๙

คุณคา     ลักษณะที่พึงประสงค เชน ความดี ความงาม ความดีเปนคุณคาของจริยธรรม ความงามเปนคุณคา
ทางสุนทรียศาสตร สิ่งที่ตอบสนองความตองการไดเปนสิ่งที่มีคุณคา คุณคาเปนสิ่งเปลี่ยนแปลงได 
คุณคาเปลี่ยนไปไดตามเวลา และคุณคามักเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของความเจริญ

บทบาท    การกระทําที่สังคมคาดหวังตามสถานภาพที่บุคคลครองอยู
หนาที่    เปนความรับผิดชอบทางศีลธรรมของปจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ
สถานภาพ     ตําแหนงที่แตละคนครองอยูในสถานที่หนึ่ง ในชวงเวลาหนึ่ง
บรรทัดฐาน ขอตกลงของสังคมที่กําหนดใหสมาชิกประพฤติ ปฏิบัติ บางทีเรียกปทัสถาน สามารถใชบรรทัด

ฐานของสังคม (social norms) เปนมาตรฐานความประพฤติในทางจริยธรรมได ซึ่งแยกออกเปน 
ก. วิถีประชา (folkways) ไดแก แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่สังคมยอมรับ และ

ไดประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา มักเกี่ยวของกับเรื่องการดําเนินชีวิต และในสวนที่เกี่ยวของกับ
จริยธรรมจะไมมีกฎเกณฑเครงครัดแนนอนตายตัว

ข. กฎศีลธรรมหรือจารีต (mores) เปนมาตรฐานความประพฤติของสังคมที่มีการกําหนด
เกี่ยวกับจริยธรรมที่เขมขึ้น ในกรณีมีผูฝาฝนอาจมีการลงโทษ แมวาในบางครั้งจะไมมีการเขียนไว
เปนลายลักษณอักษรก็ตาม เชน การลวนลามสตรีในชนบท ตองลงโทษดวยการเสียผี

ค. กฎหมาย (law) เปนมาตรฐานความประพฤติที่รัฐกําหนดใหสมาชิกของรัฐพึงปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติ และกําหนดวิธีการปฏิบัติการลงโทษสําหรับผูฝาฝน

สิทธิ     ขอเรียกรองของปจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ
สิทธิทางศีลธรรม     เปนขอเรียกรองทางศีลธรรมของปจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ
ประเพณี เปนความประพฤติของคนหมูหนึ่ง อยูในที่แหงหนึ่ง ถือเปนแบบแผนกันมาอยางเดียวกันและ

สืบกันมานาน     
ประเพณี คือ กิจกรรมที่มีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมหนึ่งที่จัดขึ้นมาดวยจุดประสงคใด     
จุดประสงคหนึ่ง และกําหนดการจัดกิจกรรมในชวงเวลาแนนอนสม่ําเสมอ กิจกรรที่เปนประเพณี
อาจมองไดอีกประการหนึ่งวาเปนแบบแผนการปฏิบัติของกลุมเฉพาะหรือทางศาสนา

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  (Universal Declaration of Human Rights sinv UDHR) คือการประกาศ
เจตนารมณ ในการรวมมือระหวางประเทศที่มีความสําคัญในการวางกรอบเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนและเปนเอกสารหลักดานสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติ ใหการรับรองตามขอมติที่ ๒๑๗ A (III) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ โดยประเทศ
ไทยออกเสียงสนันสนุน

วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เปนการศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาในเรื่องเกี่ยวกับ
ความเปนมา ปจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาไทย รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปญญาของมนุษยชาติโลก ความสําคัญ 
และผลกระทบที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนไทยและมนุษยชาติ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
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สัมมาชีพ      การประกอบอาชีพสุจริตและเหมาะสมในสังคม
ประสิทธิภาพ  ความสามารถในการทํางานจนสําเร็จ หรือผลการกระทําที่ไดผลออกมาดีกวาเดิม รวมทั้ง

การใชทรัพยากรตางๆ อยางคุมคา โดยไมใหเกิดความสูญเปลาหรือความสูญเสีย ทรัพยาการตางๆ 
พิจารณาไดจากเวลา แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร ปริมาณและคุณภาพ ฯลฯ

ประสิทธิผล    ระดับความสําเร็จของวัตถุประสงค หรือ ผลสําเร็จของงาน
สินคา  หมายความวาสิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได ไมวาจะเกิดโดยธรรมชาติหรือ

เปนผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
ภูมิปญญา  สวนหนึ่งของประเพณี หรือเปนกิจกรรมเฉพาะตัวก็ได เชน พิธีถวายสังฆทาน พิธีบวชนาค 

พิธีบวชลูกแกว พิธีขอฝน พิธีไหวครู พิธีแตงงาน
มนุษยชาต ิ    การเกิดเปนมนุษยมาจาก มนุษย = ผูมีจิตใจสูง กับชาติ = เกิด โดยปกติหมายถึง มนุษยทั่ว ๆ  ไป
มรรยาท    พฤติกรรมที่สังคมกําหนดวาควรประพฤติเปนวัฒนธรรม วัดจากความเหมาะสมและไมเหมาะสม
ระบบ      การนําสวนตาง ๆ มาปรับเรียงตอใหทํางานประสานตอเนื่องกันจนดูเปนสิ่งเดียวกัน
กระบวนการ     กรรมวิธีหรือลําดับการกระทําซึ่งดําเนินการตอเนื่องกันไปจนสําเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง
วิเคราะห    การแยกแยะใหเห็นคุณลักษณะของแตละองคประกอบ
เศรษฐกิจ ความรูเกี่ยวกับการกิน การอยูของมนุษยในสังคม วาดวยทรัพยากรที่มีจํากัดการผลิต 

การกระจายผลผลิต และการบริโภค
สหกรณ แปลวาการทํางานรวมกัน การทํางานรวมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะวาตองรวมมือกันในทุกดาน ทั้งใน

ดานงานที่ทําดวยรางกาย ทั้งในดานงานที่ทําดวยสมอง และงานการที่ทําดวยใจ ทุกอยางนี้ขาดไมได
ตองพรอม (พระราชดํารัสพระราชทานแกผูนําสหกรณการเกษตร สหกรณนิคมและสหกรณประมงทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิตดาลัย  

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖) 
ทรัพยสินทางปญญา    หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐคิดคน หรือสรางสรรคของมนุษย  ซึ่งเนนที่

ผลผลิตของสติปญญาและความชํานาญ โดยไมคํานึงถึงชนิด ของการสรางสรรคหรือวิธีในการ
แสดงออก ทรัพยสินทางปญญา อาจเปนสิ่งที่จับตองได เชนสินคา ตาง ๆ หรือ เปนสิ่งที่จับตอง
ไมได เชน  บริการ แนวความคิด กรรมวิธีและทฤษฎีตาง ๆ เปนตน  ทรัพยสินทางปญญามี ๒ 
ประเภท ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Industrial property) และลิขสิทธิ์ (Copyright)
๑. ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม  มีสิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม  เครื่องหมายการคา ความลับ
ทางการคา  ชื่อทางการคา   สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  

        สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร หมายความวา ชื่อ สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่ใชเรียกหรือใชแทนแหลง    
ภูมิศาสตร และทีสามารถบงบอกวาสินคาที่เกิดจากแหลงภูมิศาสตรนั้นเปน สินคาที่มีคุณภาพ 
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมิศาสตรดังกลาว
๒. ลิขสิทธิ์  คือ  งานหรือความคิดสรางสรรคในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 
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งานภาพยนตร หรืองานอื่นใดในแผนกวรณคดี หรือแผนกศิลปะ แผนกวิทยาศาสตร ลิขสิทธิ์ยัง
รวมทั้งสิทธิขางเคียง (Neighbouring Right) 

เหตุ    ภาวะเงื่อนไขที่จําเปนที่ทําใหสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตามมา เรียกวา ผล
เหตุการณ    ปรากฏการณที่เกิดขึ้น
อํานาจ      ความสามารถในการบีบบังคับใหสิ่งหนึ่ง (คนหนึ่ง...) กระทําตามที่ปรารถนา
อิทธิพล     อํานาจบังคับที่กอใหเกิดความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เอกลักษณ     ลักษณะที่มีความเปนหนึ่งเดียว ไมมีที่ใดเหมือน
ตํานาน     เปนเรื่องเลาตอกันมาและถูกบันทึกขึ้นภายหลัง
พงศาวดาร คือ การบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นตามลําดับเวลา ซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องราวที่กับ

พระมหากษัตริย และราชสํานัก
อดีต     คือ เวลาที่ลวงมาแลว ความสําคัญของอดีต คือ อดีตจะครอบงําความคิดและความรูของเราอยาง

กวางขวางลึกซึ้ง อดีตที่เกี่ยวของกับกลุมคน/ความสําคัญที่มีตอเหตุการณและกลุมคนจะถูกนํามา
เชื่อมโยงเขาดวยกัน

นักประวัติศาสตร     เปนผูบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้น ผูสรางประวัติศาสตรขึ้นจากหลักฐานประเภทตาง ๆ 
ตามจุดมุงหมายและวิธีการคิด ซึ่งงานเขียนอาจนําไปสูการเปนวิชาประวัติศาสตรไดในที่สุด
ความมุงหมายในการเขียนประวัติศาสตร
- นักประวัติศาสตรรุนเกา มุงสูการรวมชาติ/รับใชการเมือง
-  นักประวัติศาสตรรุนใหม มุงที่จะหาความจริง (truth) จากอดีตและตีความโดยปราศจากอคติ (bias)

หลักฐานประเภท ตาง ๆ     จะใหขอเท็จจริงบางประการ ซึ่งจะนําไปสูความจริงในที่สุดโดยมีวิธีการแบง
ประเภทของหลักฐานหลายแบบ เชน หลักฐานสมัยกอนประวัติศาสตรและหลักฐานสมัย
ประวัติศาสตรแบบหนึ่ง หลักฐานประเภทลายลักษณอักษรและหลักฐานที่ไมใชลายลักษณแบบ
หนึ่ง หรือหลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นรอง (หรือหลักฐานชั้นที่หนึ่ง       ชั้นที่สอง ชั้นที่สาม) 
อีกแบบหนึ่ง หลักฐานที่จะถูกประเมินวานาเชื่อถือที่สุด คือ หลักฐานที่เกิดรวมสมัยหรือเกิดโดยผูที่
รูเห็นเหตุการณนั้น ๆ แตกระนั้นนักประวัติศาสตรก็จะตองวิเคราะหทั้งภายในและภายนอกกอน
ดวยเชนกัน เนื่องจากผูที่อยูรวมสมัยก็ยอมมีจุดมุงหมายสวนตัวในการบันทึก ซึ่งอาจทําใหเลือก
บันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่องเทานั้น

อคติ   คือ ความลําเอียง ไมตรงตามความเปนจริง เปนธรรมชาติของมนุษยทุกคน ซึ่งผูที่เปนนัก
ประวัติศาสตรจะตองตระหนักและควบคุมใหได

ความเปนกลาง    คือ การมองดวยปราศจากความรูสึกอคติจะเกิดขึ้นไดหากเขาใจธรรมชาติของหลักฐานแต
ละประเภท เขาใจปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร เขาใจจุดมุงหมายของผูเรียน ผูบันทึก
ประวัติศาสตร (นั่นคือ เขาใจวาบันทึกเพื่ออะไร เพราะเหตุใด)
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ความจริงแท   (real truth)    คือ ความจริงที่คงอยูแนนอนนิรันดร เปนจุดหมายสูงสุดที่นักประวัติศาสตร
มุงแสวงหาซึ่งจะตองอาศัยความเขาใจและความจริงที่อยูเบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมและเหตุการณ
ตาง ๆ (ที่มนุษยเปนผูสราง) ซึ่งการแสวงหาความจริงแท ตองอาศัยความสมบูรณของหลักฐานและ
กระบวนการทางประวัติศาสตรที่ละเอียด ถี่ถวน กินเวลายาวนาน แตนี้คือ ภาระหนาที่ของนัก
ประวัติศาสตร

ผูสอนวิชาประวัติศาสตร     คือ ผูนําความรูทางประวัติศาสตรมาพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู เจตคติและ
ทักษะในการใชกระบวนการวิทยาศาสตรในการแสวงหาความจริงและความจริงแทจะตองศึกษา
ผลงานของนักประวัติศาสตรและเลือกเนื้อหาประวัติศาสตรที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน โดยตอง
เปนไปตามจุดประสงคของหลักสูตรและสอดคลองธรรมชาติของประวัติศาสตร

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร    เปนการศึกษาเรื่องการนับเวลา และการแบงชวงเวลาตามระบบตาง ๆ 
ทั้งแบบไทย สากล ศักราชที่สําคัญ ๆ ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก และการแบงยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานสําหรับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร 
สามารถเขาเหตุการณทางประวัติศาสตรที่สัมพันธกับอดีต ปจจุบัน และอนาคต ตระหนักถึง
ความสําคัญในความตอเนื่องของเวลา อิทธิพลและความสําคัญของเวลาที่มีตอวิถีการดําเนินชีวิตของ
มนุษย

วิธีการทางประวัติศาสตร หมายถึงกระบวนการในการแสวงหาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ซึ่งเกิดจากวิธี
วิจัยเอกสารและหลักฐานประกอบอื่นๆ เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูใหมทางประวัติศาสตรบน
พื้นฐานของความเปนเหตุเปนผล และการวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ ประกอบดวย
ขั้นตอนตอไปนี้
หนึ่ง   การกําหนดเปาหมายหรือประเด็นคําถามที่ตองการศึกษา แสวงหาคําตอบดวยเหตุ และผล 
(ศึกษาอะไร ชวงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด)
สอง   การคนหาและรวบรวมหลักฐานประเภทตาง ๆ ทั้งที่เปนลายลักษณอักษร และไมเปนลาย
ลักษณอักษร ซึ่งไดแก วัตถุโบราณ รองรอยถิ่นที่อยูอาศัยหรือการดําเนินชีวิต
สาม   การวิเคราะหหลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความนาเชื่อถือ การประเมินคุณคาของ
หลักฐาน) การตีความหลักฐานอยางเปนเหตุเปนผล มีความเปนกลาง และปราศจากอคติ
สี่   การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถาม ดวยการเลือกสรรขอเท็จจริงจากหลักฐานอยางเครงครัดโดย
ไมใชคานิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามเขาใจความคิดของคนในยุค
นั้นหรือนําตัวเขาไปอยูในยุคสมัยที่ตนศึกษา
หา    การนําเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล โดยใชภาษาที่เขาใจงาย มีความ
ตอเนื่อง นาสนใจ ตลอดจนมีการอางอิงขอเท็จจริง เพื่อใหไดงานทางประวัติศาสตรที่มีคุณคาและมี
ความหมาย



๑๒๓

พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน    เปนการศึกษาเรื่องราวของสังคม มนุษยในบริบทของเวลา
และสถานที่ โดยทั่วไปจะแยกเรื่องศึกษาออกเปนดานตาง ๆ ไดแก การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความสัมพันธระหวางประเทศ โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาใน
กลุมสังคม มนุษยกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน ในทองถิ่น/ประเทศ/ภูมิภาค/โลก โดยมุงศึกษาวาสังคมนั้น ๆ  ได
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตามลําดับเวลาไดอยางไร เพราะเหตุใด จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงมีปจจัย
ใดบาง ทั้งทางดานภูมิศาสตรและปจจัยแวดลอมทางสังคม ที่มีผลตอพัฒนาการหรือการสรางสรรค
วัฒนธรรม และผลกระทบของการสรางสรรคของมนุษยในดานตาง ๆ เปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อให
เขาใจอดีตของสังคมมนุษยในมิติของเวลาและความตอเนื่อง

ภูมิศาสตร     เปนคําที่มาจากภาษากรีก (Geography) หมายถึงการพรรณนาลักษณะของโลกเปนศาสตรทาง
พื้นที่  เปนความรูที่วาดวยปฏิสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในขอบเขตหนึ่ง

ลักษณะทางกายภาพ ของภูมิศาสตร   หมายถึง ลักษณะที่มองเห็นเปนรูปราง รูปทรง โดยสามารถมองเห็น
และวิเคราะหไปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของ
กับลักษณะของธรณีสัณฐานวิทยาภูมิอากาศวิทยา ภูมิศาสตรดิน ชีวภูมิศาสตรพืช ภูมิศาสตรสัตว  
ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมตาง ๆ เปนตน

ปฏิสัมพันธระหวางกัน      หมายถึงวิธีการศึกษา หรือวิธีการวิเคราะห พิจารณาสําหรับศาสตรทางภูมิศาสตร
ไดใชสําหรับการศึกษาพิจารณา คิดวิเคราะห สังเคราะหถึงสิ่งตาง ๆ  ที่มีผลตอกันระหวาง
สิ่งแวดลอมกับมนุษย (Environment) ทางกายภาพ ดวยวิธีการศึกษา   พิจารณาถึง
ความแตกตาง ความเหมือนระหวางพื้นที่หนึ่งๆ กับอีกพื้นที่หนึ่ง  หรือระหวางภูมิภาคหนึ่งกับ
ภูมิภาคหนึ่ง โดยพยายามอธิบายถึงความแตกตาง ความเหมือน  รูปแบบของภูมิภาค และพยายามขีด
เสนสมมุติ แบงภูมิภาคเพื่อพิจารณาวิเคราะห   ดูสัมพันธภาพของภูมิภาคเหลานั้นวาเปนอยางไร

ภูมิศาสตร      คือ ภาพปฏิสัมพันธของธรรมชาติ มนุษย และวัฒนธรรม รูปแบบตาง ๆ
ถาพิจารณาเฉพาะปจจัยทางธรรมชาติ จะเปนภูมิศาสตรกายภาพ (Physical Geography)
ถาพิจารณาเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย เชน ประชากร วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ การเดินทาง 
การอพยพจะเปนภูมิศาสตรมนุษย (Human Geography)
ถาพิจารณาเฉพาะปจจัยที่เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน การตั้งถิ่นฐาน การคมนามคม การคา 
การเมือง จะเปนภูมิศาสตรวัฒนธรรม (Cultural Geography) 

ภูมิอากาศ   คือ ภาพปฏิสัมพันธขององคประกอบอุตุนิยมวิทยา รูปแบบตาง ๆ เชน ภูมิอากาศ แบบรอนชื้น 
ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น ภูมิอากาศแบบรอนแหงแลง ฯลฯ

ภูมิประเทศ    คือ ภาพปฏิสัมพันธขององคประกอบแผนดิน เชน หิน ดิน ความตางระดับ     ทําใหเกิดภาพ
ลักษณะรูปแบบตาง ๆ เชน พื้นที่แบบภูเขา พื้นที่ระบบลาด    เชิงเขา พื้นที่ราบ พื้นที่ลุม ฯลฯ

ภูมิพฤกษ     คือ ภาพปฏิสัมพันธของพืชพรรณ อากาศ ภูมิประเทศ ดิน สัตวปา ในรูปแบบตาง ๆ เชน ปาดิบ 
ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาทุงหญา ฯลฯ



๑๒๔

ภูมิธรณี     คือ ภาพปฏิสัมพันธของแร หิน โครงสรางทางธรณี ทําใหเกิดรูปแบบทางธรณีชนิดตาง ๆ เชน 
ภูเขาแบบทบตัว ภูเขาแบบยกตัว ที่ราบน้ําทวมถึง ชายฝงแบบยุบตัว ฯลฯ

ภูมิปฐพี     คือ ภาพปฏิสัมพันธของแร หิน ภูมิประเทศลักษณะอากาศ พืชพรรณ ทําใหเกิดดินรูปแบบ
ตาง ๆ เชน แดนดินดํา มอดินแดง ดินทรายจัด ดินกรด ดินเค็ม ดินพรุ ฯลฯ

ภูมิอุทก     คือ ภาพปฏิสัมพันธของแผนดิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิธรณี พืชพรรณ   ทําใหเกิดรูปแบบ
แหลงน้ําชนิดตาง ๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง ทะเล ทะเลสาบ มหาสมุทร น้ําใตดิน 
น้ําบาดาล ฯลฯ

ภูมิดารา     คือ ภาพปฏิสัมพันธของดวงดาว กลุมดาว เวลา การเคลื่อนการโคจรของ ดาวฤกษ 
ดาวเคราะห ทําใหเกิดรูปแบบปรากฏการณตาง ๆ เชน การเกิดกลางวันกลางคืน ขางขึ้น-ขางแรม 
สุริยุปราคา ตะวันออมเหนือ ตะวันออมใต ฯลฯ

ภัยพิบัติ   เหตุการณที่กอใหเกิดความเสียหายและสูญเสียอยางรุนแรง เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและกระทํา
ของมนุษย จนชุมชนหรือสังคมที่เผชิญปญหาไมอาจรับมือ เชนดินถลม สึนามิ  ไฟปา  ฯลฯ

แหลงภูมิศาสตร  หมายความวา พื้นที่ของประเทศ เขต ภูมิภาคและทองถิ่น และใหหมายความรวมถึงทะเล 
ทะเลสาบ แมน้ํา ลําน้ํา เกาะ ภูเขา หรือพื้นที่อื่นทํานองเดียวกันดวย

เทคนิคทางภูมิศาสตร    หมายถึง แผนที่ แผนภูมิ แผนภาพ และกราฟ ภายถายทางอากาศ และภาพถายจาก
ดาวเทียม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สื่อที่สามารถคนขอมูลทางภูมิศาสตรได

มิติทางพื้นที่      หมายถึง การวิเคราะห พิจารณาในเรื่องขององคประกอบทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับเวลา 
สถานที่ ปจจัยแวดลอม และการกระจายของพื้นที่ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งความกวาง ยาว สูง ตาม
ขอบเขตที่กําหนด หรือสมมุติพื้นที่ขึ้นมาพิจารณา

การศึกษารูปแบบทางพื้นที่      หมายถึง การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่หรือมิติทางพื้นที่ของ   สังคมมนุษย 
ที่ตั้งถิ่นฐานอยู มีการใชและกําหนดหนวยเชิงพื้นที่  ที่ชัดเจน มีการอาศัยเสนที่เราสมมุติขึ้น อาศัย
หนวยตาง ๆ ขึ้นมากําหนดขอบเขต ซึ่งมีองคประกอบลักษณะทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง และลักษณะทางพัฒนาการของมนุษยที่เดนชัด สอดคลองกันเปนพื้นฐานใน
การศึกษา แสวงหาขอมูล

ภูมิศาสตรกายภาพ  หมายถึง ศาสตรที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ ถึงความเปนมา ความเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาการไปตามยุคสมัย โดยมีขอบเขตที่กลาวถึง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิปฐพี (ดิน) ภูมิอากาศ (ลมฟาอากาศ บรรยากาศ) และภูมิพฤกษ (พืชพรรณ ปาไม ธรรมชาติ) 
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มีผลตอ
ชีวิตและความเปนอยูของมนุษย

สิ่งแวดลอม   สิ่งที่อยูรอบ ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีอิทธิพลตอสิ่งนั้น อาทิ อากาศ น้ํา ดิน ตนไม สัตว ซึ่ง
สามารถถูกทําลายไดโดยการขาดความระมัดระวัง



๑๒๕

สิ่งแวดลอมทางภายภาพ    หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยาง ยกเวนตัวมนุษยและผลงาน และมนุษย สิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ ไดแก ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณ สัตวปา ธรณีสัณฐาน (ภูเขาและที่ราบ) บรรยากาศ 
มหาสมุทร แรธาตุ และน้ํา

อนุรักษ   การรักษา จัดการ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หรือการรักษาปองกันบางสิ่งไมให    
เปลี่ยนแปลง สูญหายหรือถูกทําลาย

ภูมิศาสตรมนุษย และสิ่งแวดลอม หมายถึง ศาสตรที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย วิถีชีวิตและ
ความเปนอยู กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดลอมดานสังคมทั้งในเมืองและทองถิ่น 
การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม สาเหตุและผลกระทบที่มีตอมนุษย ปญหาและแนวทางแกปญหา
ทางสังคม

กรอบทางพื้นที่ (Spatial Framework)    หมายถึง การวางขอกําหนดหรือขอบเขตของพื้นที่ในการศึกษาเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หรือแบบรูปแบบกระจายของสิ่งตาง ๆ บนผิวโลกสวนใดสวนหนึ่ง เพื่อใหเราเขาใจลักษณะ
โลกของมนุษยดีขึ้น เชน การกําหนดใหมนุษย และวัฒนธรรมของมนุษยดีขึ้น เชน การกําหนดใหมนุษย
และวัฒนธรรมของมนุษยกรอบพื้นที่ของโลกที่มีลักษณะเปนภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน 
ทองถิ่น ฯลฯ สําหรับการวิเคราะห หรือศึกษาองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง เฉพาะเรื่อง

รูปแบบทางพื้นที่ (Spatial Form)    หมายถึง ขอเท็จจริง เครื่องมือ หรือวิธีการ โดยเฉพาะกลุมของขอมูลที่
ไดมา เปนตนวา ความสัมพันธทางพื้นที่แบบรูปแบบของการกระจาย การกระทําระหวางกัน 
เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนที่ ภาพถาย ฯลฯ

พื้นที่หรือระวางที่(Space)     หมายถึง ขอบเขตทางพื้นที่ในการวิเคราะหทางภูมิศาสตร เปนการศึกษาพื้นที่
ในมิติตาง ๆ ตามระวางที่ (Spatiak study) ที่กําหนดขึ้นมีขอบเขตชัดเจน อาจจะมีการกําหนดเปน
เขตบริเวณ สถานที่ นํามิติของความกวาง ความลึก ความสูง ความยาว รวมทั้งมิติทางเวลา ในเขต
พื้นที่ตาง ๆ ตามที่เรากําหนด ขอบเขตระหวางที่ ดวยเครื่องมือ เสนสมมติและเทคนิคทางภูมิศาสตร
ตาง ๆ เชน แผนที่ ภาพถาย ฯลฯ อาจจะจําแนกเปนเขต ภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน 
ทองถิ่น ฯลฯ ที่เฉพาะเจาะจงไป มีการพิจารณา วิเคราะหถึงการกระจายและสัมพันธภาพของมนุษย
บนผิวโลก และลักษณะทางพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย และการที่ใชประโยชนจากพื้นโลก 
สัมพันธจากถิ่นฐานของมนุษย และการที่ใชประโยชนจากพื้นโลก สัมพันธภาพระหวางสังคม
มนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งในการศึกษาความแตกตางเชิงพื้นที่ (Area 
difference)

มิติสัมพันธเชิงทําเลที่ตั้ง     หมายถึง การศึกษาความแตกตางหรือความเหมือนกันของสังคมมนุษยในแตละ
สถานที่ ในฐานะที่ความแตกตางและเหมือนกันนั้นอาจมีความเกี่ยวเนื่องกับความแตกตางและความ
เหมือนกันในสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางการเมือง และ
การศึกษาภูมิทัศนที่แตกตางกันในเรื่ององคประกอบ ปจจัย ตลอดจนแบบรูปการกระจายของมนุษย
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บนพื้นโลก และการที่มนุษยใชประโยชนจากพื้นโลก เหตุไรมนุษยจึงใชประโยชนจากพื้นโลก 
แตกตางกันในสถานที่ตางกัน และในเวลาที่ตางกัน มีผลกระทบอยางไร

ภาวะประชากร   รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับประชากรในเรื่องสําคัญ 3 ดาน คือขนาดประชากร 
การกระจายตัวเชิงพื้นที่ และองคประกอบของประชากร

ขนาดของประชากร     จํานวนประชากรทั้งหมดของเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ ณ เวลาที่กลาวถึง
การกระจายตัวเชิงพื้นที ่ การที่ประชากรกระจายตัวกันอยูในสวนตางๆ   ของพื้นที่หนึ่งพื้นที่ ณ เวลาที่กลาวถึง
องคประกอบของประชากร ลักษณะตาง ๆ ที่มีสวนผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือจํานวน

ประชากร องคประกอบของประชากรเปนดัชนีอยางหนึ่งที่ชี้ใหเห็นถึงคุณภาพของประชากร 
องคประกอบประชากรที่สําคัญ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ การสมรส

การเปลี่ยนแปลงประชากร    องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดกรเปลี่ยนแปลงประชากร คือ การเกิด การตาย 
และการยายถิ่น



๑๒๗

คณะผูจัดทํา

คณะที่ปรึกษา
๑. คุณหญิงกษมา   วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นายวินัย  รอดจาย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. นายสุชาติ  วงศสุวรรณ                         ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู  
๔. นางเบญจลักษณ  น้ําฟา                         ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๕. นางภาวนี ธํารงเลิศฤทธิ์                       รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะทํางานยกราง
๑. รองศาสตราจารยวุฒิชัย  มูลศิลป               ขาราชการบํานาญ                        ประธาน
๒. รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  คณะรัฐศาสตร รองประธาน                                

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร            
๓. พระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัย คณะทํางาน

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส              ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ          คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       
๕. พระมหาสมจินต  สมฺมาปุญโญ รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๖. พระมหาสุทัศน  ติสฺสรวาที ผูอํานวยการกองวิชาการ คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗. พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต ผูอํานวยการกองแผนงาน คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘. นางสุคนธ  สินธพานนท                                ขาราชการบํานาญ                          คณะทํางาน
๙. นางสุพรรณี มีเทศน           ขาราชการบํานาญ       คณะทํางาน
๑๐. นางวัลภา  สิงหธรรมสาร ขาราชการบํานาญ คณะทํางาน
๑๑. นางอุทุมพร  มูลพรม ขาราชการบํานาญ คณะทํางาน
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๑๒. ผูชวยศาสตราจารยกวี  วรกวิน คณะสังคมศาสตร คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

๑๓. รองศาสตราจารยอรรฆยคณา  แยมนวล    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                        

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยเชียง  เภาชิต                  คณะเศรษฐศาสตร คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย        

๑๕. นายทรงธรรม  ปนโต สายนโยบายการเงิน คณะทํางาน
ธนาคารแหงประเทศไทย

๑๖. นางมาตรินี  รักษตานนทชัย         คณะสังคมศาสตร คณะทํางาน                                          
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร            

๑๗. นางสาวละออทอง  อัมรินทรรัตน               คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร        

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยธมกร  ธาราศรีสุทธิ  คณะเศรษฐศาสตร  คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

๑๙. นางสุภาภรณ  จิตจักร สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ คณะทํางาน
๒๐. นางศิริกาญจน  โกสุมภ ศึกษานิเทศก คณะทํางาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
๒๑. นางมณีนาถ  จันทรคุณา ศึกษานิเทศก คณะทํางาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
๒๒. นางธนาลัย  ลิมปรัตนคีรี                ผูอํานวยการโรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข”  คณะทํางาน
๒๓. นางสาวจารุวรรณา  ภัทรนาวิน      โรงเรียนโยธินบูรณะ                 คณะทํางาน
๒๔. นายไตรรัตน  สุทธเกียรติ               โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย              คณะทํางาน
๒๕. นางอนงค  บัวทองเลิศ                  โรงเรียนวัดทรงคะนอง                 คณะทํางาน
๒๖. นางสาวรุงตะวัน  วัตรนันท โรงเรียนประชาอุปถัมภ คณะทํางาน
๒๗. นายพัฒนา  นอยไพโรจน โรงเรียนนครหลวง “พิบูลยประเสริฐวิทย”  คณะทํางาน
๒๘. นางสาววิไลพร  หวานสนิท โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะทํางาน
๒๙. นางปนัดดา  มีสมบัติงาม โรงเรียนวัดราชโอรส คณะทํางาน
๓๐. นางสาวเพ็ชรรัตน  พยับวารินทร โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะทํางาน
๓๑. นางละออง  ออนเกตุพล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะทํางาน
๓๒. นางกรรณิการ  สงวนหมู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คณะทํางาน
๓๓. นางสุดาวรรณ  โรจนหลอสกุล โรงเรียนวัดมหาบุศย คณะทํางาน
๓๔. นายสมหวัง  ชัยตามล โรงเรียนเทพศิรินทร คณะทํางาน
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๓๕. นางมนพร  จันทรคลาย โรงเรียนวัดปรินายก คณะทํางาน
๓๖. นางจุฑามาศ  สรวิสูตร                สํานักติดตามและประเมินผล        คณะทํางาน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๓๗. นางบรรเจอดพร  สูแสนสุข        สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสพฐ.  คณะทํางาน  
๓๘. นางวันเพ็ญ  สุทธากาศ           สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.    คณะทํางาน
๓๙. นางระวิวรรณ  ภาคพรต           สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.     คณะทํางาน
๔๐. นางสาวรุงนภา  นุตราวงศ              สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.    คณะทํางาน  
๔๑. นางดรุณี  จําปาทอง                         สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.   คณะทํางาน        
๔๒. นางสาวพรนิภา  ศิลปประคอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.   คณะทํางาน
๔๓. นางสาวเพ็ญจันทร  ธนาวิภาส       สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ.   คณะทํางาน      
๔๔. นางสาวกอบกุล  สุกขะ                 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ.   คณะทํางาน    
๔๕. นางปานทิพย  จตุรานนท              สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ.   คณะทํางาน

    และเลขานุการ  
๔๖. นางสาวประภาพรรณ  แมนสมุทร  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  คณะทํางานและ

   ผูชวยเลขานุการ
๔๗. นายอนุจินต  ลาภธนาภรณ           สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ. คณะทํางาน

   ผูชวยเลขานุการ
คณะบรรณาธิการ
๑. รองศาสตราจารยวุฒิชัย  มูลศิลป               ขาราชการบํานาญ                   ประธาน

๒. นางธนาลัย  ลิมปรัตนคีรี                ผูอํานวยการโรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข”  รองประธาน                                
๓. พระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัย      

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส              ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       
๕. พระมหาสมจินต  สมฺมาปุญโญ รองอธิการบดีฝายวิชาการ     

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๖. พระมหาสุทัศน  ติสฺสรวาที ผูอํานวยการกองวิชาการ      

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗. พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต ผูอํานวยการกองแผนงาน       

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘. นางสุคนธ  สินธพานนท                                ขาราชการบํานาญ                
๙. นางสุพรรณี มีเทศน           ขาราชการบํานาญ   
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๑๐. นางวัลภา  สิงหธรรมสาร ขาราชการบํานาญ             
๑๑. นางอุทุมพร  มูลพรม ขาราชการบํานาญ      
๑๒. นางแมนเดือน    สุขบํารุง ขาราชการบํานาญ
๑๓. น.ส.จงจรัส   แจมจันทร ขาราชการบํานาญ

๑๔. นางทิพวัลย  มั่นคงหัตถ ขาราชการบํานาญ
๑๕. นางกอบกาญจน  เทียนไชยมงคล ขาราชการบํานาญ

๑๖. รองศาสตราจารยชูศรี  มณีพฤกษ ขาราชการบํานาญ 
 คณะเศรษฐศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยกวี  วรกวิน ผูอํานวยการสถาบันสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

๑๘. นางมาตรินี  รักษตานนทชัย         คณะสังคมศาสตร                                                    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร            

๑๙. นายทรงธรรม  ปนโต สายนโยบายการเงิน          
ธนาคารแหงประเทศไทย

๒๐. นางสาวละออทอง  อัมรินทรรัตน            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร        

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยณัฐกา  ตันสกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
๒๒. ดร.ปรียานุช  พิบูลสราวุธ หัวหนาโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
๒๓. ดร.โอม  หุวะนันทน ผูอํานวยการดุษฎีบัณฑิตศึกษา

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
๒๔. นางเมตตา  ภิรมยภักดี ศึกษานิเทศก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๒๕. นางสาวมาลี  โตสกุล  ศึกษานิเทศก                 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
๒๖. นางศิริกาญจน  โกสุมภ  ศึกษานิเทศก                 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
๒๗. นางมณีนาถ  จันทรคุณา  ศึกษานิเทศก                 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
๒๘. นางวิไลวรรณ   วงศทองศรี ศึกษานิเทศก

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา



๑๓๑

๒๙. นายดํารงศักดิ์  ชัยสนิท ศึกษานิเทศก 
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา

๓๐. นางสาวจารุวรรณา  ภัทรนาวิน      โรงเรียนโยธินบูรณะ                      
๓๑. นางสาวรุงตะวัน  วัตรนันท โรงเรียนประชาอุปถัมภ
๓๒. นายพัฒนา  นอยไพโรจน โรงเรียนนครหลวง “พิบูลยประเสริฐวิทย”  
๓๓. นางสาววิไลพร  หวานสนิท โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
๓๔. นางปนัดดา  มีสมบัติงาม โรงเรียนวัดราชโอรส
๓๕. นางสาวเพ็ชรรัตน  พยับวารินทร โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
๓๖. นางละออง  ออนเกตุพล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
๓๗. นางกรรณิการ  สงวนหมู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
๓๘. นายสมหวัง  ชัยตามล โรงเรียนเทพศิรินทร
๓๙. นางมนพร  จันทรคลาย โรงเรียนวัดปรินายก
๔๐. นางเย็นจิตต  ไพยริน โรงเรียนวัดดานสําโรง
๔๑. นางมณีลักษณ  แพงดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  
๔๒. นางสาวมัณฑิตา   สุประดิษฐ ณ อยุธยา โรงเรียนมาแตรเดอี
๔๓. นางมาลี    บางทาไม โรงเรียนสตรีวิทยา
๔๔. นางสาววรลักษณ  รัตติกาลชสาคร โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ
๔๕. นางสาวโสพิดา  เขื่องถุง เจาหนาที่วิจัย  โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
๔๖. นางวันเพ็ญ  สุทธากาศ           สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   สพฐ.    
๔๗. นางระวิวรรณ  ภาคพรต           สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   สพฐ.     
๔๘. นางปานทิพย  จตุรานนท              สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ.   เลขานุการ

๔๙.   นางสาวประภาพรรณ  แมนสมุทร  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  ผูชวยเลขานุการ
๕๐. นายอนุจินต  ลาภธนาภรณ           สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ. ผูชวยเลขานุการ   

ฝายเลขานุการโครงการ

๑. นางสาวรุงนภา  นุตราวงศ      สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หัวหนาโครงการ
๒. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓. นางดรุณี   จําปาทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๔. นางสาวพรนิภา  ศิลปประคอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๕. นางเสาวภา  ศักดา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๖. นางสาวกอบกุล  สุกขะ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๗. นางสุขเกษม  เทพสิทธิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา



๑๓๒

๘. นายวีระเดช  เชื้อนาม สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๙. วาที่ ร.ต. สุราษฏร  ทองเจริญ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๑๐. นางสาวประภาพรรณ   แมนสมุทร สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๑๑. นายอนุจินต    ลาภธนาภรณ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะผูรับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. นางวันเพ็ญ  สุทธากาศ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒. นางระวิวรรณ  ภาคพรต           สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓. นางปานทิพย  จตุรานนท    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๔. นางสาวประภาพรรณ  แมนสมุทร สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๕. นายอนุจินต  ลาภธนาภรณ     สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา



๑๓๓

(หมายเหตุพิมพไวหลังปกหนา)

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เกี่ยวกับการศึกษา

-----------------------------

การศึกษานั้นไมวาจะศึกษาเพื่อตนหรือจะใหแกผูอื่น
สําคัญอยางยิ่งที่จะตองทําใหไดตรงตามวัตถุประสงค

จึงจะไดผลเปนคุณประโยชน
มิฉะนั้นจะตองมีการผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น

ทําใหเสียหายเวลาและเสียประโยชนไปเปลา ๆ
วัตถุประสงคของการศึกษานั้นคือยางไร กลาวโดยรวบยอด

ก็คือทําใหบุคคลมีปจจัยหรือมีอุปกรณสําหรับชีวิตอยางครบถวน
เพียงพอทั้งในสวนวิชาความรู สวนความคิดวินิจฉัย

สวนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ
สวนความขยันอดทนและความสามารถ

ในอันที่จะนําไปสูความคิดไปใชปฏิบัติงานดวยตนเองใหไดจริง ๆ
เพื่อสามารถดํารงชีพอยูไดดวยความสุข ความเจริญมั่นคง

และสรางสรรคประโยชนใหแกสังคมและบานเมือง
ไดตามควรแกฐานะดวย



๑๓๔

--------------------------

(ที่มา  :  จากวารสารวิชาการปที่ ๔  ฉบับที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๔)

(หมายเหตุ  พิมพไวดานหนาปกหลัง)

ศีล ๕ หรือ เบญจศีล

ศีล ๕  หรือ  เบญจศีล (ความประพฤติชอบทางกายและวาจา,  การรักษากายวาจาใหเรียบรอย,         
การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว, การควบคุมตนใหตั้งอยูในความไม
เบียดเบียน)

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี  (เวนจากการปลงชีวิต, เวนจากการฆาการประทุษรายกัน)
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี  (เวนจากการถือเอาของที่ เขามิไดให, เวนจากการลัก โกง ละเมิด

กรรมสิทธิ์ ทําลายทรัพยสิน)
๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี  (เวนจากการประพฤติผิดในกาม, เวนจากการลวงละเมิดสิ่งที่ผูอื่นรัก

ใคร หวงแหน)
๔. มุสาวาทา เวรมณี  (เวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง)
๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี  (เวนจากน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ

ประมาท, เวนจากสิ่งเสพติดใหโทษ)

เบญจธรรม

เบญจธรรม  แปลวา  ธรรม  ๕  ประการ
เบญจธรรม  หมายถึง  ขอที่ควรปฏิบัติ ๕ ประการซึ่งถือวาเปนสิ่งที่ดีงาม เปนเหตุใหผูปฏิบัติ

เจริญกาวหนา  ปลอดเวร  ปลอดภัย  เพิ่มพูนความดีแกผูทํา
เบญจธรรม  ๕  ประการ  คือ



๑๓๕

๑. เมตตากรุณา  คือ  ความรัก ความปรารถนาดีตอผูอื่น 
๒. สัมมาอาชีวะ  คือ  การประกอบสัมมาชีพ 
๓. กามสังวร  คือ  การสํารวมในกาม 
๔. สัจจะ  คือ  การพูดความจริง 
๕. สติสัมปชัญญะ  คือ  ความระลึกไดและความรูตัว 

(ที่มา : พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม)


