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เอกสารประกอบการสอนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โดย อาจารย ชัย ลาภเพิ่มทวี (อ.ชัย)

สาระที่ 1

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

1. ความสําคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

2. พุทธสาวกและพุทธศาสนิกชนตัวอยาง

3. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

4. หนาที่และมารยาทชาวพุทธ

5. การบริหารจิตและเจริญปญญา

6. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

7. ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย

สาระที่ 2

หนาที่พลเมืองฯ

1. กฎหมายในชีวิตประจําวัน

2. การเมืองการปกครองของไทย

3. วัฒนธรรมไทย

สาระที่ 3

เศรษฐศาสตร

1. ผูผลิตและผูบริโภค

2. การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน

3. ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ

สาระที่ 4

ประวัติศาสตร

1. การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร

2. สมัยรัตนโกสินทร

3. ประเทศเพื่อนบานของไทย

สาระที่ 5

ภูมิศาสตร

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร

2. ภูมิศาสตรกายภาพของประเทศไทย

3. ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

สาระเสริม

ความรูรอบตัวและขาว

1. ความรูรอบตัวเกี่ยวกับไทยและโลก

2. ขาวและเหตุการณโลกปจจุบัน
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1. กรุงเทพฯ ดุจเทพสราง เมืองศูนยกลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง

เมืองหลวงของประเทศไทย

2. เมืองสี่แควแหมังกร พักผอนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากนํ้าโพ

3. เมืองมะขามหวาน อุทยานนํ้าหนาว ศรีเทพเมืองเกา เขาคออนุสรณ

นครพอขุนผาเมือง

4. วังนารายณคูบาน ศาลพระกาฬคูเมือง ปรางคสามยอดลือเลื่อง

เมืองแหงดินสอพอง แผนดินทองสมเด็จพระนารายณ

5. เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แมกลองไหลผาน

นมัสการหลวงพอบานแหลม
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1. เมืองฟาแดดสูงยาง โปงลางเลิศลํ้า วัฒนธรรมผูไทย ผาไหมแพรวา

ผาเสวยภูพาน มหาธารลําปาว ไดโนเสารสัตวโลกลานป

2. เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผาไหมสวย รวยวัฒนธรรม

3. เมืองบั้งไฟโก แตงโมหวาน หมอนขวาน ผาขิต แหลงผลิตขาวหอมมะลิ

4. เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หมี่โคราช ประสาทหิน ดินดานเกวียน

5. เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไมงามสามฤดู

6. หนองประจักษคูเมือง ลือเลื่องแหลงธรรมะ อารยธรรมบานเชียงมรดกโลก

หาพันป ธานีผาหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

7. อุบลเมืองดอกบัวงาม แมนํ้าสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแกงหิน ถิ่นไทย

นักปราชญ ทวยราษฎรใฝธรรม งามลํ้าเทียนพรรษา ผาแตมกอนประวัติศาสตร

ฉลาดภูมิปญญาทองถิ่น ดินแดนอนุสาวรียคนดีศรีอุบล
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1. ไขมุกอันดามัน สวรรคเมืองใต หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพอแชม

2. แรหมื่นลาน บานกลางนํ้า ถํ้างามตา ภูผาแปลก แมกไมจําปูน

บริบูรณดวยทรัพยากร

3. แหลงถิ่นหิน ถิ่นหอยเกา เขาตระหงาน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาลม

งามหาดทราย ใตทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรคเกาะพีพี กระบี่เมืองนาอยู

ผูนารัก

4. เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกวาง หมูยางรสเลิศ ถิ่นกําเนิดยางพารา

เดนสงาดอกศรีตรัง ปะการังใตทะเล เสนหหาดทรายงาม นํ้าตกสวยตระการตา

5. เมืองรอยเกาะ เงาะอรอย หอยใหญ ไขแดง แหลงธรรมะ ชักพระประเพณี

6. เมืองประวัติศาสตร พระธาตุทองคํา ชื่นฉํ่าธรรมชาติ แรธาตุอุดม เครื่องถม

สามกษัตริย มากวัดมากศิลป ครบสิ้นกุงปู

6



1. เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผนดิน ถิ่นวัฒนธรรมลานนา ลํ้าคาพระธาตุดอยตุง

2. ดอยสุเทพเปนศรี ประเพณีเปนสงา บุปผชาติงามตา งามลํ้าคานครพิงค

3. มอฮอม ไมสัก ถิ่นรักพระลอ พระธาตุชอแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพรนี้ใจงาม

4. ถานหินลือชา รถมาลือลั่น เครื่องปนลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝกชางใชลือโลก

5. แหลงนํ้าพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บานพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญของโลก
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1. นํ้าตกลือเลื่อง เมืองผลไม พริกไทยพันธุดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณธรรมชาติ 

สมเด็จพระเจาตากสินทรงกูชาติ รวมญาติที่จันทบุรี

2. แมนํ้าบางปะกงแหลงชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพอโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ

ภาษาไทย อางฤาไนปาสมบูรณ

3. เมืองเกาะครึ่งรอย พลอยแดงคาลํ้า ระกําแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะชาง 

สุดทางบูรพา

4. ทะเลงาม ขาวหลามอรอย ออยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย

5. ผลไมรสลํ้า อุตสาหกรรมกาวหนา นํ้าปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภูกวีเอก
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1. แควนโบราณ ดานเจดีย มณีเมืองกาญจน สะพานขามแมนํ้าแคว แหลงแรนํ้าตก

2. คนสวยโพธาราม คนงามบานโปง เมืองโองมังกร วัดขนอนหนังใหญ ตื่นใจถํ้างาม

ตลาดนํ้าดําเนิน เพลินคางคาวรอยลาน ยานยี่สกปลาดี

3. ธรรมชาตินายล ภูมิพลเขื่อนใหญ พระยาตากเกรียงไกร เมืองไม และปางาม

4. เมืองทองเนื้อเกา มะพราวสับป ะรด สวยสด หาด เขา ถํ้า งามลํ้านํ้าใจ

5. เขาวังคูบาน ขนมหวานเมืองพระ เลิศลํ้าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
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ทวีป มหาสมุทร

1. ทวีป A มหาสมุทร 

2. ทวีป B มหาสมุทร 

3. ทวีป C มหาสมุทร 

4. ทวีป D มหาสมุทร 

5. ทวีป 

6. ทวีป 

7. ทวีป 
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1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

11. 

12. 16. 

13. 17. 

14. 18. 

15. 19. 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
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ปางถวายเนตร  ปางหามสมุทร  ปางไสยาสน  ปางอุมบาตร

ปางปาลิไลยก  ปางสมาธิ  ปางรําพึง  ปางนาคปรก
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สถานที่ใด 

ความสําคัญ 

สถานที่ใด 

ความสําคัญ 

สถานที่ใด 

ความสําคัญ 

สถานที่ใด 

ความสําคัญ 

1.

3.

2.

4.
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วัน 

หลักธรรม โอวาทปาติโมกข

วัน 

หลักธรรม อริยสัจ 4

วัน 

หลักธรรม อัปปมาทธรรม

วัน 

หลักธรรม ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

1.

3.

2.

4.
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6.
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สังคมชุดที่ 1 ชารตความรูกับ MEIJI TENSAI
1. “วันสิ่งแวดลอมโลก” ตรงกับวันใดของทุกป

 1. วันที่ 22 มีนาคม    2. วันที่ 5 มิถุนายน 

 3. วันที่ 22 กันยายน    4. วันที่ 4 ธันวาคม

2. ถานักเรียนตองการเดินทางไปทองเที่ยวชายทะเลของภาคตะวันตก นักเรียนตองเดินทางไปยังจังหวัดใด

 1. ราชบุรี     2. เพชรบุรี 

 3. กาญจนบุรี     4. สระบุรี

3. ถานักเรียนตองการจะปลูกผลไม เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด นักเรียนควรเลือกปลูกในภาคใด

 1. ภาคตะวันออก เพราะมีฝนตกชุก 

 2. ภาคตะวันตก เพราะเปนเขตเงาฝน

 3. ภาคเหนือ เพราะมีอากาศหนาวเย็น

 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะพื้นที่เปนดินรวนปนทราย

4. ดีเปรสชัน อาจทําใหเกิดภัยธรรมชาติขอใด

 1. โอษฐภัย     2. ทุพภิกขภัย

 3. อุทกภัย      4. อัคคีภัย

5. ประเทศในขอใดเปนสมาชิกสมาคมอาเซียนทั้งหมด

 1. พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม บรูไน ญี่ปุน

 2. พมา ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไน 

 3. มาเลเซีย สิงคโปร ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส

 4. มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ติมอรตะวันออก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส

21



6. ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสวนใหญไดรับอิทธิพลดานวัฒนธรรมจากประเทศใด

 1. พมาและจีน     2. เขมรและจีน

 3. อินเดียและพมา    4. จีนและอินเดีย 

7. ระบบเศรษฐกิจของโลกปจจุบัน คือขอใด

 1. ทุนนิยม สังคมนิยม คอมมิวนิสต

 2. ทุนนิยม สังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจผสม  

 3. ทุนนิยมเสรี ทุนนิยมเผด็จการ สังคมนิยม

 4. ทุนนิยม สังคมนิยมประชาธิปไตย สังคมนิยมเผด็จการ

8. ขอใดเปนโครงการพระราชดําริที่ชวยแกปญหาเรื่องนํ้าทวม

 1. โครงการแกลงดิน    2. โครงการแกมลิง 

 3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม   4. โครงการปลูกหญาแฝก

9. “สรีดภงส” จัดเปนภูมิปญญาในสมัยใด

 1. ทวารดี     2. สุโขทัย  

 3. เชียงแสน     4. อยุธยา

10. การเลิกทาส เกิดในสมัยรัชกาลใด

 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

 2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

 3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 4. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
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11. การเปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเปน “ประเทศไทย” เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีทานใด

 1. จอมพล ป. พิบูลสงคราม    2. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต

 3. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช    4. พลเอก เปรม ติณสูลานนท

12. ประเทศไทยใชระบอบการปกครองใดในการปกครองประเทศ

 1. สมบูรณาญาสิทธิราชย    2. เผด็จการ

 3. ประชาธิปไตย     4. ทุนนิยม

13. ขอใดเปนสถาบันที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ

 1. รัฐสภา      2. คณะรัฐมนตรี

 3. รัฐบาล     4. ศาลรัฐธรรมนูญ

14. ขอใดเปนองคกรอิสระที่มีหนาที่จัดการดูแลการเลือกตั้ง

 1. กกต.      2. ก.ต.

 3. ก.ก.น.      4. ก.ล.ต.

15. ชูวิทยจะใชสิทธิในการเลือกตั้งเมื่อเขามีอายุเทาใด

 1. 15 ปบริบูรณ     2. 18 ปบริบูรณ 

 3. 20 ปบริบูรณ     4. 21 ปบริบูรณ

16. ปจฉิมโอวาทของพระพุทธเจาทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องใด

 1. ความไมประมาท     2. ความโลภ

 3. ความขยันหมั่นเพียร    4. ความอดทน
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17. ขอใดเปนธรรมะของพระมหากษัตริย

 1. ฆราวาสธรรม     2. เบญจศีล-เบญจธรรม

 3. ทศพิธราชธรรม     4. อัปปมาทธรรม

18. พระพุทธเจาตรัสรูอะไร

 1. ฉันทะ / วิริยะ / จิตตะ / วิมังสา  2. เมตตา / กรุณา / มุทิตา / อุเบกขา

 3. ทุกข / สมุทัย / นิโรธ / มรรค    4. สัจจะ / ทมะ / ขันติ / จาคะ

19. การสวดมนตไหวพระมีประโยชนแกผูสวดอยางไร

 1. ทําใหฐานะรํ่ารวยขึ้น    2. ทําใหเกิดความขลัง

 3. ทําใหปลอดภัยจากอันตรายตางๆ  4. ทําใหจิตสงบ 

20. ใครเปนพุทธอนุชา

 1. พระอานนท      2. พระสารีบุตร

 3. พระมหากัสสปะ    4. พระโมคคัลลานะ

21. เบญจศีลในขอใดที่แปลวา “งดเวนจากการกลาวเท็จ พูดจาสอเสียด พูดเพอเจอ พูดหยาบคาย”

 1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 2. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 

 5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
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22. คุณยายพาหลานสาวไปตักบาตร บริเวณหนาบาน พระสงฆรูปหนึ่งเดินมารับบาตร คุณยายจึงนินมตพระสงฆใหมา

รับบาตรในวันพรุงนี้ดวย พระสงฆจะกลาวตอบอยางไร

 1. ครับผม     2. ขอบคุณโยม

 3. เจริญพร      4. อนุโมทนา

23. ขาแตพระสงฆผูเจรญิ ขาพเจาท้ังหลาย ขอนอมถวาย... (1) ...กบัทัง้บรวิารเหลานีแ้กพระภกิษสุงฆ ขอพระภกิษุสงฆจง

รบั ...(2)...กบัทัง้บรวิารเหลานีข้องขาพเจาทัง้หลายเพ่ือประโยชนและความสุข แกขาพเจาท้ังหลาย ส้ินกาลนาน เทอญฯ

 ขอความขางตนเปนคําถวายสังฆทานประเภทสามัญ คําที่ตองเติมในชองวางที่ (1) และ (2) คือขอใด

 1. อัฐบริขาร     2. ภัตตาหาร 

 3. มตกภัตตาหาร    4. ภัตตาหารและนํ้า

24. พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมครั้งแรกใหแกใคร

 1. ปญจวัคคีย      2. ชฎิล 3 พี่นอง

 3. พระเจาสุทโธทนะ    4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส

25. สิ่งของจําเปนสําหรับการอุปสมบทเรียกวาอะไร

 1. ไตรจีวร     2. อัฏฐบริขาร 

 3. ธมกรก     4. สังฆาฏิ

26. การที่จะเรียนหนังสือใหประสบผลสําเร็จดวยดี ควรมีหลักธรรมหมวดใดเปนพื้นฐาน

 1. สังคหวัตถุ 4     2. สติปฏฐาน 4

 3. วุฒิธรรม 4     4. อิทธิบาท 4  

27. ประเทศใดที่มีประมุขของประเทศเหมือนกับประเทศไทย

 1. ลาว      2. เวียดนาม

 3. พมา      4. กัมพูชา 
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28. จังหวัดใดมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน 2 ประเทศ

 1. แมฮองสอน     2. พิษณุโลก

 3. เชียงราย       4. ศรีสะเกษ

29. การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจัดใหมีกี่ปตอครั้ง

 1. 4 ป       2. 5 ป

 3. 6 ป      4. 7 ป

30. ISBN เปนอักษรยอที่หมายถึงอะไร

 1. รหัสทางพันธุกรรม    2. ขีปนาวุธของรัสเซีย

 3. เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ    4. องคการดานสิ่งแวดลอม
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สังคมชุดที่ 2 เพิ่มพลังสมองกับ MEIJI TENSAI
1. องคการยูเนสโกยกยองใหวันใดเปนวันสําคัญสากลของโลก

 1. มาฆบูชา     2. วิสาขบูชา 

 3. อัฏฐมีบูชา     4. อาสาฬหบูชา

2. ขอใดคือหลักการสําคัญของ “เศรษฐกิจพอเพียง”

 1. พอประมาณ  มีเหตุผล   มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  

 2. ประหยัด  ทางสายกลาง  ประกอบอาชีพสุจริต

 3. พึ่งตนเอง  ความสามัคคี  ชุมชนเขมแข็ง

 4. ความยั่งยืน  ความสมดุล  มีบริหารจัดการที่ดี

3. บุคคลสามารถทําพินัยกรรมตามกฎหมายไดตั้งแตอายุกี่ป

 1. 15 ป       2. 21 ป

 3. 20 ป      4. 25 ป

4. แมคะนิ้ง หมายถึงอะไร

 1. ลูกเห็บ     2. หมอก

 3. หยาดนํ้าฟา     4. นํ้าคางแข็ง 

5. เขื่อนเจาพระยา กั้นแมนํ้าเจาพระยาที่จังหวัดใด

 1. พระนครศรีอยุธยา    2. สิงหบุรี

 3. ชัยนาท       4. ลพบุรี

6. ประเทศไทยเริ่มนับเวลาตามแบบสากลครั้งแรก โดยเปลี่ยนจาก “โมง ทุม” มาเปน “นาฬกา” ในสมัยรัชกาลใด

 1. รัชกาลที่ 5     2. รัชกาลที่ 6  

 3. รัชกาลที่ 7     4. รัชกาลที่ 9
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7. การเปลี่ยนวันขึ้นปใหมจากวันที่ 1 เมษายน มาเปนวันที่ 1 มกราคม เริ่มขึ้นในรัชกาลใด

 1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

 2. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

 3. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

 4. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  

8. จังหวัดใดในภาคใตที่ไมติดทะเล

 1. ยะลา       2. นราธิวาส

 3. สงขลา     4. ปตตานี

9. ความยาวของแมนํ้าเจาพระยา ขอใดเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด

 1. ปง-นาน-วัง-ยม    2. นาน-ปง-ยม-วัง  

 3. ยม-วัง-ปง-นาน    4. วัง-ยม-นาน-ปง

10. พระภิกษุองคแรกของโลกเกิดขึ้นในวันใด

 1. วิสาขบูชา     2. มาฆบูชา

 3. เขาพรรษา     4. อาสาฬหบูชา 

11. พระปรางคสามยอดที่จังหวัดลพบุรีเปนโบราณสถานที่แสดงวาละโวไดรับอิทธิพลรูปแบบทางศิลปกรรมมาจาก

อาณาจักรใด

 1. มอญ      2. ขอม 

 3. ลานนา     4. ลานชาง

12. สถาบันใดเปนสถาบันหลักของสังคมไทย และเปนพื้นฐานในการพัฒนามนุษยใหเปนผูมีความสมบูรณในสังคม

 1. สถาบันครอบครัว     2. สถาบันศาสนา 

 3. สถาบันการศึกษา    4. สถาบันการเมืองการปกครอง
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13. การกระทําของบุคคลใดยึดหลักการสรางภูมิคุมกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 1. นอยจัดสรรรายจายใหสมดุลกับรายได

 2. หนอยซื้อรถจักรยานมาใชในภาวะที่นํ้ามันมีราคาแพง

 3. นกใชจายเงินเดือนที่ไดรับอยางรอบคอบโดยออมไวสวนหนึ่ง  

 4. นิดซื้อสินคาและบริการเฉพาะที่ตองการเทานั้น

14. เวลาทองถิ่นที่ใชในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแตกตางจากเวลาทองถิ่นในประเทศไทยอยางไร

 1. เร็วกวาหนึ่งชั่วโมง      2. เร็วกวาสองชั่วโมง

 3. ชากวาหนึ่งชั่วโมง    4. เทากัน

15. ประเพณีใดของไทยที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนานอยที่สุด

 1. แหเทียน     2. แหนางแมว 

 3. สังฆทาน     4. ลอยกระทง

16. รัชกาลที่ 5 ทรงไดรับพระราชสมัญญาวา “ปยมหาราช” เพราะพระราชกรณียกิจขอใด

 1. การเลิกทาส       2. การเสด็จประพาสตน 

 3. การศึกษา     4. การปฏิรูปการศึกษา

17. ในเบญจศีลของพุทธศาสนา ขอใดที่คนทําผิดแลวจะเปนเหตุใหทําผิดขออื่นได

 1. การฆาสัตว     2. การพูดเท็จ

 3. การลักขโมย     4. การดื่มสุราเมรัย  

18. “อทินนาทานา เวรมณี” มีความหมายตามขอใด

 1. หามพูดปด     2. หามลักทรัพย  

 3. หามดื่มนํ้าเมา     4. หามดูการละเลน
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19. กระบวนการรีไซเคิล เปนวิธีการอนุรักษในลักษณะใด

 1. การลดปริมาณของเสีย    2. การนํามาปรับปรุงซอมแซม

 3. การนํากลับมาใชอีก    4. การนํามาเขากระบวนการผลิตใหม 

20. การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไมควรใหเปนไปในลักษณะใด

 1. ปดทองหลังพระ    2. เห็นชางชี้ขี้ตามชาง

 3. ตํานํ้าพริกละลายแมนํ้า     4. ขี่ชางจับตั๊กแตน

21. “ตราบใดทีย่งัไมบรรลสุิง่ทีต่องการ จะไมยอมลุกจากทีน่ัง่ แมเนือ้และเลือดจะเหอืดแหงไปเหลือแตกระดูกกต็ามท”ี 

นักเรียนไดขอคิดอะไรจากขอความนี้

 1. ชีวิตยังไมสิ้น ก็ดิ้นตอไป

 2. ถาจะทําสิ่งใด ก็ควรทําใหจริงจัง 

 3. เพื่อรักษาความถูกตอง ยอมสละไดแมชีวิต

 4. ทําอะไรแลว ถาไมไดตามที่ตองการ เสียเวลาเปลา

22. ประเทศใดตอไปนี้ที่ไมเคยตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ

 1. บรูไน      2. สิงคโปร

 3. มาเลเซีย     4. อินโดนีเซีย 

23. ประเทศที่ไดชื่อวาเปนประเทศหมูเกาะและมีเกาะเปนจํานวนมากที่สุดคือประเทศใด

 1. ญี่ปุน      2. ฟลิปปนส

 3. มาเลเซีย     4. อินโดนีเซีย  

24. FTA หมายถึงอะไร

 1. เขตปลอดภาษี     2. เขตนานฟาเสรี

 3. เขตการคาเสรี      4. เขตปลอดยาเสพติด
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25. สุภาษิตหรือคําพังเพยในขอใดสอนใหเกิดสติสัมปชัญญะกอนการพูดที่ชัดเจนที่สุด

 1. ถึงบางพูด พูดดีเปนศรีศักดิ์

 2. พูดดีเปนศรีแกตัว พูดชั่วอัปราชัย

 3. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง

 4. คิดทุกคําที่จะพูด แตอยาพูดทุกคําที่คิด 

26. หนวยงานใดมีหนาที่ออกกฎหมาย

 1. รัฐสภา       2. รัฐบาล

 3. ศาลยุติธรรม     4. สภาผูแทนราษฎร

27. การทอดกฐินจะกระทําหลังจากวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด

 1. วันวิสาขบูชา     2. วันมาฆบูชา

 3. วันอาสาฬหบูชา    4. วันออกพรรษา

28. ขอใดเปนการบริโภค

 1. ทิพยชวยแมขายขนม    2. ทักษิณสรางคอนโดใหคนเชา

 3. นาวินเก็บขาวไวขายเมื่อราคาสูง   4. ชาลีขึ้นแท็กซี่จากสยามกลับบาน  

29. “พิธีแหนางแมว” เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสังคมไทยในเรื่องอะไร

 1. ศาสนา     2. เกษตรกรรม 

 3. นันทนาการ     4. สาธารณสุข

30. ประเทศในเอเชียตะวันออกขอใดที่มีการปกครองแบบมีจักรพรรดิเปนประมุข

 1. สาธารณรัฐประชาชนจีน   2. ญี่ปุน 

 3. ไตหวัน     4. เกาหลีใต
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เฉลย
สังคมชุดที่ 1

1. 2 2. 2 3. 1 4. 3 5. 2 6. 4 

7. 2 8. 2 9. 2 10. 3 11. 1 12. 3 

13. 1 14. 1 15. 2 16. 1 17. 3 18. 3 

19. 4 20. 1 21. 4 22. 3 23. 2 24. 1

25. 2 26. 4 27. 4 28. 3 29. 1 30. 3

สังคมชุดที่ 2

1. 2 2. 1 3. 1 4. 4 5. 3 6. 2 

7. 4 8. 1 9. 2 10. 4 11. 2 12. 1 

13. 3 14. 1 15. 2 16. 1 17. 4 18. 2 

19. 4 20. 3 21. 2 22. 4 23. 4 24. 3 

25. 4 26. 1 27. 4 28. 4 29. 2 30. 2
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บอกใบศัพทสังคม

พระพุทธรูป

ปางประจําวัน

• อาทิตย : ปางถวายเนตร ตอนพระองคทอดพระเนตรตนพระศรีมหาโพธิ์ โดยไมกระพริบ

พระเนตร

• จันทร : ปางหามญาติ ตอนพระองคทรงเจรจาหามพระญาติ หรือเรียกวา ปางหามสมุทร 

ตอนแสดงปาฏิหาริยโปรดพวกชฏิลโดยหามนํ้า

• อังคาร : ปางไสยาสน ตอนพระองคเสด็จดับขันธปรินิพพาน

• พุธ (กลางวัน) : ปางอุมบาตร ตอนพระองคเสด็จบิณบาตเพื่อโปรดเวไนยสัตว (สัตวผูควร

แกการแนะนําสั่งสอน) ที่เมืองกบิลพัสดุ

• พุธ (กลางคืน) : ปางปาเลไลยก ตอนพระองคเสด็จจาริกไปในปา โดยมีพญาชางปาลิไลยกะ

และพญาลิงเปนผูรับใช

• พฤหัสบดี : ปางสมาธิ ตอนพระองคนั่งขัดสมาธิใตตนพระศรีมหาโพธิ์แลวตรัสรู

• ศุกร : ปางรําพึง ตอนพระองคทรงรําพึงถึงธรรมที่จะแสดงโปรดเวไนยสัตว

• เสาร : ปางนาคปรก ตอนพระองคประทับแลวมีพญานาค “มุจลินทนคาราช” แผพังพาน

ปกปองพระวรกายของพระองค

สังเวชนียสถาน 4 ตําบล
 สังเวชนียสถาน 4 ตําบล หมายถึง สถานที่ที่เกี่ยวของกับประวัติของพระพุทธเจา 4 แหงไดแก

 1. สถานที่ประสูติ พระพุทธเจาประสูติในวันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 ที่ใตตนสาละ อยูระหวางเมืองกบิลพัสดุ

และชานเมืองเทวทหะ ปจจุบัน คือ ลุมพินีวัน อยูในประเทศเนปาล

 2. สถานที่ตรัสรู พระพุทธเจาตรัสรูเปนสัมมาสัมพุทธเจาในวันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 กอนพุทธศักราช 45 ป 

ณ ใตตนศรีมหาโพธิ์ ใกลริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา ปจจุบันอยูดานตะวันตกจังหวัดพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

 3. สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา หรือเรียกวา แสดงธรรมคร้ังแรกแก

ปญจวคัคยีทัง้ 5 ในวนัเพญ็ขึน้ 15 คํา่ เดอืน 8 ธรรมทีท่รงแสดงเรียกวา “ธัมมจักกปัปวตันสูตร” ปจจุบนัสถานทีดั่งกลาว

มีพระสถูปเรียกวา ธัมเมกขสถูป ตั้งอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันที่สารนาถ ใกลเมืองพาราณสี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

 4. สถานท่ีปรินิพพาน พระพุทธเจาเสด็จดับขันปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 ที่ใตตนสาละ 

ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย
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วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
 1.วันมาฆบูชา (วันพระธรรม)
 ความสําคัญ เปนวันที่พระสงฆซึ่งเปนพระอรหันตที่ไดรับการอุปสมบทจากพระพุทธเจาจํานวน 1,250 องค 
มาประชุมพรอมกันโดยมิไดนัดหมายและพระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข
 หลกัธรรมทีเ่กีย่วของซึง่ควรนาํไปปฏบิตั ิโอวาทปาฏโิมกข คือ ทาํความดี ละเวนความชัว่ และทาํจิตใจใหผองใส 
เพื่อความสงบสุข ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
 การปฏิบัติ ทําบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ฟงธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา บริจาคทาน สงเสริมใหเกิด
การลด ละ เลิกอบายมุขและทํากิจกรรมที่ เปนประโยชนตอสวนรวม
 2.วันวิสาขบูชา (วันพระพุทธ)
 ความสําคัญ เปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ซึ่งเวียนมาบรรจบในวันและเดือนเดียวกัน
 หลักธรรมที่เกี่ยวของซึ่งควรนําไปปฏิบัติ อริยสัจ 4 คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
 การปฏิบัติตน ทําบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ฟงธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา บริจาคทาน สงเสริมให
เกิดการลด ละ เลิกอบายมุข และทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม
 3.วันอัฏฐมีบูชา
 ความสําคัญ เปนวันคลายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เมืองกุสินารา
 การปฏิบัติตน ทําบุญตักบาตรและฟงธรรมรวมกัน บําเพ็ญสาธารณประโยชน เชน บริจาคโลหิต พัฒนาวัดหรือ
บริจาคทรัพยเพื่อการกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน สวดมนต ฟงธรรม
 4.วันอาสาฬหบูชา (วันพระสงฆ)
 ความสําคัญ เปนวันที่พระพุทธเจาแสดงพระธรรมเทศนากัณฑแรกโปรดปญจวัคคีย มีโกณทัญญะพราหมณได
ดวงตาเห็นธรรมเปนครั้งแรก และไดทูลขออุปสมบทเปนพระภิกษุรูปแรก หลักจากนั้นปญจวัคคียที่เหลือก็บรรลุธรรม
ตาม พรอมทั้งขออุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ทําใหมีพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
เกิดขึ้นครบสมบูรณ
 หลกัธรรมทีเ่กีย่วของซึง่ควรนาํไปปฏบิติั ธมัมจกักัปปวตันสตูร สิง่ทีบ่รรพชติไมควรประพฤต ิ 2 อยาง คอื การ
หมกมุนมวัเมาอยูในกาม (รปู รส กลิน่ เสียง สมัผสั) และการทรมานตนใหลาํบาก เปนความประพฤตท่ีิเครงครดัจนเกินไป
 การปฏิบัติตน ทําบุญตักบาตร ฟงธรรม รักษาศีล ไหวพระ สวดมนต เวียนเทียน บําเพ็ญกุศล เจริญภาวนา 
บริจาคทาน สงเสริมใหลด ละ เลิก อบายมุข ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม เชน ปลูกตนไม ทําความสะอาด
สถานที่สาธารณะ
 5.วันพระ (ธรรมสวนะ)
 ความสาํคญั เปนวนัทีพ่ระพทุธเจาทรงอนญุาตใหพระสงฆประชมุเพือ่สนทนา ทบทวนพระธรรมวนิยั พทุธศาสนกิชน
เหน็วามพีระสงฆอยูรวมกนัเปนจาํนวนมากจึงพากนัมาทาํบญุและฟงธรรม
 วันพระ (ธรรมสวนะ) จะตรงกับวันขึ้น 8 คํ่า 15 คํ่า และวันแรม 8 คํ่า 15 คํ่า ของทุกเดือน
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พิธีทอดผาปา
 ความเปนมา เดิมทีเรียกวา การทอดผาบังสุกุล ในสมัยพุทธกาลผูที่จะอุปสมบทหรือพระภิกษุตองหาผา
ท่ีชาวบานทิ้งแลว เชน ผาหอศพ นํามาซักและตัดเย็บใหมยอมดวยนํ้าฝาด (นํ้าจากเปลือกไม) มาทําเปนจีวรสําหรับ
นุงหม ปจจุบันพระสงฆไมตองแสวงหาผาเหมือนคร้ังพุทธกาล ชาวบานจะนําผาท่ีทําเปนจีวรสําเร็จรูปไปทอดถวาย 
การทอดผาปาสามารถทําไดตลอดทั้งป
 พิธีการทอดถวาย เจาภาพแจงความประสงคตอทางวัด กําหนดวัน เวลา การทอดถวาย
 วิธีการทอดถวาย นําผาปาที่จะทอดถวายตั้งตอหนาพระสงฆ ทําพิธีทางศาสนพิธี เชน จุดธูปเทียน กลาวคําบูชา 
พระรัตนตรัย อาราธนาศีล และกลาวคําถวายผาปา พระสงฆกลาวคําอนุโมทนา กรวดนํ้า รับพรเปนเสร็จพิธี

พิธีการทอดผากฐิน
 ความเปนมา เปนพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจาอนุญาตใหพระสงฆรับผาไตรจีวร (จีวร สังฆาฏิ และสบง) จาก
ผูมีจิตศรทัธานํามาถวาย โดยกาํหนดเอาไววาการถวายผากฐนิจะใหถวายเปนผากลางสงฆ แลวในทีป่ระชมุสงฆจะพจิารณา
ใหพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเปนผูครองผากฐินนั้น
 การทอดผากฐินจะกาํหนดระยะเวลาในการทอด คอื หลงัจากออกพรรษาแลว 1 เดอืน ต้ังแตวนัแรม 1 คํา่ เดือน 
11 ถึงวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 
 พิธีการทอดถวาย ผูประสงคจะทอดถวายตองแจงความประสงคตอทางวัดอยางนอย 1 เดือน หากวัดนั้น
มีผูจองถวายแลวจะทอดถวายซํ้าไมได ตองหาวัดใหม เพราะปหนึ่งวัดหนึ่งจะทอดและรับกฐินไดแคครั้งเดียว
 วธีิการทอดถวาย นําผากฐินพรอมเครือ่งบรขิารไปตัง้จัดเตรยีมทีว่ดั นมินตพระสงฆ เมือ่พระสงฆมาพรอมบรเิวณ
พิธี ประธาน (เจาภาพ) จุดธูป เทียน กลาวคําบูชา พระรัตนตรัย กลาวคําถวายผากฐิน หลังจากนั้นในที่ประชุมสงฆจะมี
ฉนัทานมุตัใิหพระภกิษรุปูหนึง่เปนผูรบัครองผากฐินเม่ือจบศาสนพิธีทางสงฆ เจาภาพและผูรวมพิธปีระเคนสงของอนัเปน
บริวารขององคกฐินตามลําดับ เสร็จแลวพระสงฆกลาวอนุโมทนา กรวดนํ้า รับพรเปนเสร็จพิธี

พิธีการทําบุญงานอวมงคล
 การทําบุญงานอวมงคล หมายถึง การทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการตาย ไดแกทําบุญหนาศพที่เรียกกันวา ทําบุญ 
7 วัน 50 วัน 100 วัน คือทําบุญวันปลงศพและทําบุญอัฐิ ซึ่งในงานทําบุญอวมงคล มีกิจกรรมที่ควรเตรียมไวดังนี้
 1. อาราธนาพระสงฆสวดพระพทุธมนต นยิมนมินตเปนเลขคู เชน 8 รปู 10 รปู หรอืมากกวานัน้ตามศรัทธาเจาภาพ
 2. เตรยีมภษูาโยง (สายสญิจน) โยงจากศพ เพือ่ใหพระสงฆพจิารณา ผาบงัสกุลุ
 3. เมือ่พระสงฆมาถึงบรเิวณพธีิจดุธปู เทียน กลาวคาํบชูาพระรตันตรยั อาราธนาศลี พระสงฆสวดพระพุทธมนต
เสร็จแลวถวายภัตตาหาร และเครื่องไทยธรรม
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พุทธชยันตี 2,600 ปแหงการตรัสรู
 พุทธชยันตี 2,600 ปแหงการตรัสรู (The Celebration of 2,600 Years of the Buddha’s Enlightenment) 

เปนเทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา เพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 

2,600 ปแหงการตรัสรูของพระพุทธเจาในวันวิสาขบูชา พ.ศ.2555 พุทธชยันตี หมายถึง ชัยชนะของพระพุทธเจาที่มีตอ

หมูมารและกเิลสทัง้ปวงอยางสิน้เชงิ เพราะพระองคทรงตรสัรูในวนัวสิาขบชูา ทาํใหพระนามวา “สมัมาสมัพทุธะ” ปรากฏ

ขึ้นในโลก เปนจุดเริ่มตนคําสอนของพระพุทธศาสนา อันเกิดจากปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ทําใหพุทธศาสนิกชนได

มีพระธรรมเปนหลักแหงการดําเนินชีวิต.

วันเขาพรรษา
 วันเขาพรรษาเปนวันที่พระภิกษุตองอยูประจําในวัดหรือที่ใดที่หนึ่ง โดยไมไปคางแรมที่อื่นตลอด 3 เดือน

ในฤดูฝน คือ ตั้งแตวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 11 ของทุกป ความสําคัญของวันเขาพรรษา 

1. พระภกิษุจะไดมโีอกาสศกึษาพระธรรมวนิยัเปนเวลานาน 2. เปดโอกาสใหชาวพุทธไดบาํเพ็ญทาน เจริญภาวนา รกัษา

ศีล ฟงธรรม 3. ใหชาวพทุธไดงดเวนจากอบายมขุทัง้ปวง ในชวงวันเขาพรรษามปีระเพณสีาํคัญ เชน การบรรพชาอปุสมบท

บุตรหลาน การถวายผาอาบนํ้าฝน การแหและถวายเทียนพรรษา การตักบาตรดอกไม.

วันออกพรรษา
 วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 11 เปนวันที่พนกําหนดทางพระวินัยที่กําหนดใหพระภิกษุตองอยู

จําพรรษาตลอด 3 เดือน เมื่อถึงวันน้ี พระภิกษุสงฆจะพรอมใจกันทําปวารณากรรม คือ การเปดโอกาสใหวากลาว

ตักเตือนกันได หลักธรรมที่เกี่ยวของในวันออกพรรษา ไดแก การปวารณา, ความกตัญู.

วันเทโวโรหณะ
 เทโวโรหณะ แปลวา การลงจากเทวโลก ตรงกับวันแรม 1 คํ่า เดือน 11 คือ หลังวันออกพรรษา 1 วัน ถือเปน

วนัคลายวนัทีพ่ระพทุธเจาเสดจ็ลงมาจากเทวโลก หลงัจากทีเ่สดจ็ไปโปรดพระพทุธมารดาบนสวรรคชัน้ดาวดงึสเปนเวลา 

3 เดอืน ตามพทุธประวตักิลาววาเปนวันท่ีพระพทุธเจาทรงแสดงอทิธฤิทธิบ์นัดาลใหหมูสตัวทัง้ในเทวโลก มนษุยโลก และ

ยมโลก ตางมองเห็นพระพุทธองคเสด็จพุทธดําเนินลงจากสวรรคและมองเห็นซึ่งกันและกัน ดังน้ันวันนี้จึงมีชื่อเรียก

อีกอยางหนึ่งวา วันพระเจาเปดโลก.

โอวาทปาติโมกข
 โอวาทปาติโมกข แปลวา โอวาทที่เปนประธาน คําสอนท่ีเปนหลักใหญ ความในโอวาทปาติโมกขแบงออก

เปน 3 ตอนโดยเรียงลําดับกันเปน 3 คาถาครึ่ง วาดวยอุดมการณ หลักการ และวิธีการของพระพุทธศาสนา ความใน

คาถาที ่2 นัน้วาดวยหลกัการทีว่า การไมทาํความชัว่ทัง้ปวง การทาํความดีใหถงึพรอม และการทาํจิตใหบริสุทธิ ์พระองค

ทรงแสดงหลักธรรมนี้แกสาวกในวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 3 คือ วันมาฆบูชา.
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