
วิชา 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 

อธิบายรายวิชา (ชีวิตและวัฒนธรรมไทย) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การวิเคราะหและประเมิน

สถานการณเพื่อสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพ

ของสังคม วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมทองถ่ินทีส่ําคัญ 

มาตรฐานรายวิชา 

1) วิเคราะหหลกัธรรมและศาสนพิธีในการดํารงชีวิตประจําวัน 

2) ทําประโยชนตอสวนรวมเพื่ออยูรวมกันดวยจิตสาธารณะ 

3) ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพือ่การดํารงชาติและมี

ความภาคภูมิใจ 

สมรรถนะรายวิชา 

1) ปฏิบัติตนตามหลักธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และศาสนพิธีพธีิกรรมในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

2) มีจิตสาธารณะ 

3) ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวัฒนธรรมไทย 

สาระสําคัญ 

 ใหผูเรียนไดมีความเขาใจเรือ่ง ความหมายและความสําคัญของเอกลักษณและวัฒนธรรมไทย

เอกลักษณของวัฒนธรรมไทย ความหมายตามพจนานุกรม คําวา “เอก” แปลวา หน่ึง หรือ เดน 

เอกลักษณของวัฒนธรรมไทย จงึหมายถึง ลักษณะเดนหรือลักษณะอันเปนสวนรวมของวัฒนธรรมที่

เห็นไดอยางชัดเจน แตกตางจากวัฒนธรรมอื่น เปนลักษณะเฉพาะของตนเอง ถึงแมกาลเวลาจะ

เปลี่ยนไป และมีวัฒนธรรมตางชาติเขามาผสมผสานกันบาง แตเรากส็ามารถเลือกนํามาปรับใหเปน

ลักษณะเฉพาะของตนเองไดอยางแนบสนิทตามความเช่ือและคานิยม จากการดัดแปลงดังกลาว จึงทํา

ใหวัฒนธรรมไทยมเีอกลักษณเฉพาะตัวไมเหมือนใคร  

 ความสําคัญเอกลักษณของวัฒนธรรมไทย 



 ชวยใหนักศึกษาไดเกิดความรู ความเขาใจ ในชีวิตและวัฒนธรรมไทย วิถีการดําเนินชีวิตที่มี

ลักษณะเดน เปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง ทัง้ทางดานศิลปกรรม สถาปตยกรรม กิริยามารยาท 

การแตงกายที่ดี หลักศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง กฎหมาย ภูมิปญญา ประเพณี และ

วัฒนธรรม ใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย และรวมกันสบืสานและเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ประเด็นออกขอสอบ 

1) เอกลักษณของวัฒนธรรมไทย 

1.1 ความหมายของเอกลักษณ 

1.2 ความสําคัญของเอกลักษณ 

1.3 เอกลักษณของวัฒนธรรมไทย 

2) ประเพณีและวัฒนธรรม 

2.1 ความหมายของประเพณีวัฒนธรรม 

2.2 ความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรม 

2.3 ประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

2.4 การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทย 

3) ภูมิปญญาไทย 

3.1 ความหมายของภูมิปญญาไทย 

3.2 ความสําคัญของภูมิปญญาไทย 

3.3 ประเภทของภูมิปญญาไทย 

3.4 การสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาไทย 

4) จิตสาธารณะ 

4.1 ความหมายและความสําคัญจิตสาธารณะ 

4.2 แนวทางการสรางจิตสาธารณะ 

5) ศาสนากับการดําเนินชีวิต 

5.1 ความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต 

5.2 สาระสําคัญของศาสนาที่ตนเองนับถือ 

5.3 ประเพณี พิธีกรรม ของศาสนาที่ตนเองนับถือ 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตัวอยางขอสอบ 

1. ขอใดคือความหมายของชีวิตและวัฒนธรรม 

ก. ลักษณะที่แสดงถึงความเจรญิงอกงาม  

ข. ลักษณะเฉพาะของการดํารงชีวิตแบบไทย 

ค.   การดํารงชีวิตของคนไทยอยางมีแบบแผน 

ง.   การดํารงชีวิตหรอืการมีชีวิตอยู 

จ.   ความตองการดานจิตใจ 

2. ความสําคัญของเอกลกัษณวัฒนธรรมไทยคือขอใด 

ก. แสดงใหเห็นถึงฐานะทางเศรษฐกจิของไทย  

ข. แสดงใหเห็นถึงจํานวนประชากรของไทย 

ค.   แสดงใหเห็นถึงลักษณะการประกอบอาชีพของคนไทย  

ง.   แสดงใหท่ัวโลกรูจักประเทศไทยและเขามาทองเท่ียวมากขึ้น 

จ.   แสดงใหเห็นถึงเทคโนโลยีของไทย 

3. หลักศิลาจารึกฯ แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณไทยดานใด 

ก. ดานศิลปกรรม     

ข. ดานสถาปตยกรรม 

ค.   ดานภาษา      

ง.   ดานอาหาร เครื่องแตงกาย 

จ.   ดานชีวิตความเปนอยู 

4. ขอใดไมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม 



ก. การทําอาชีพการเกษตร    

ข. ประเพณีการลอยกระทง 

ค. การนัดหยุดงาน   

ง.   การเปนทหาร 

จ.   การอยูเปนครอบครัวใหญ 

5. ถาหากเราตองการทราบเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมหน่ึง ๆ ควรสงัเกตอะไรเปนหลัก 

ก. คานิยมของสงัคมน้ัน    

ข. วัฒนธรรมของสังคมน้ัน 

ค.   ความเจรญิทางวัตถุ   

ง.   สิ่งที่มนุษยสรางข้ึน 

จ.   ความเสื่อมโทรมของสงัคม 

6. การรํากลองยาว เปนศิลปะการฟอนรําของภาคใด 

ก. ภาคกลาง      

ข. ภาคใต 

ค.   ภาคอีสาน      

ง.   ภาคเหนือ 

จ.  ภาคตะวันตก 

7. ขอใดเปนการอนุรกัษประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

ก. การแตงกาย     

ข. การฟอนเล็บ 

ค.   การบริโภค     

ง.   การประกอบอาชีพ 

จ.   การศึกษา 

8. สถาบันใดทีส่รางจิตสํานึกการอนุรกัษวัฒนธรรมไทยเปนสถาบันแรกคือสถาบันใด 

ก. สถาบันศาสนา 

ข. สถาบันการศึกษา 

ค. สถาบันครอบครัว 



ง. สถาบันเศรษฐกิจ 

จ. สถาบันการเมอืง 

9. การจัดทําสารานุกรมภาษาถ่ิน เปนภูมิปญญาสาขาใด 

ก. ศาสนาและประเพณี     

ข. ภาษาและวรรณกรรม 

ค.   ศิลปกรรม   

ง.   การจัดการองคกร 

จ.   แพทยแผนไทย 

10. ภูมิปญญาขอใดทีม่ีความสําคัญในการสรางความสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติ 

ก. อาหารไทย 

ข. รําไทย 

ค.   มวยไทย     

ง.   ประเพณี 12 เดือนของไทย 

จ.  รองเพลงไทย 

 

 

11. ขาวยําเปนภูมิปญญาทองถ่ินใด 

ก. ภาคเหนือ 

ข. ภาคใต     

ค.   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

ง.   ภาคตะวันออก 

จ.   ภาคตะวันตก 

12. ขอใดไมใชประเภทของภูมิปญญาไทย 

ก. ภูมิปญญาระดับโลก     

ค.   ภูมิปญญาระดับชาติ   

ข. ภูมิปญญาระดับทองถ่ิน 

ค. ภูมิปญญาชาวบาน    



จ.  การกอบกูเอกราชโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

13. “ผาแพรวา” เปนภูมิปญญาของทองถ่ินใด 

ก. ลพบรุ ี     

ข. นาน 

ค.   กาฬสินธุ     

ง.   สุโขทัย 

จ.  สตูล 

14. ขอใดไมไดหมายถึงจิตสาธารณะ 

ก. บรจิาคโลหิต     

ข. รักษาสิง่แวดลอม 

ค.   ประหยัดพลงังาน      

ง.   ใชโทรศัพทสาธารณะ 

จ.  ชวยคนพิการขามถนน 

15. ขอใดไมใชแนวทางการสรางจิตสาธารณะ 

ก. เห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมเสมอ     

ข. คิดถึงประโยชนท่ีจะเกิดแกตนเองเสมอ 

ค.   มีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่นเสมอ     

ง.   รักษาระเบียบกฎเกณฑของสังคมเสมอ 

จ.  เห็นผลกระทบทีจ่ะเกิดตอสวนรวม 

 

 

16. หลักธรรมใดคือหลกัสูความสําเร็จ 

ก. อริยสัจ ๔ 

ข. ขันธ ๕     

ค.   อิทธิบาท ๔     

ง.   พรหมวิหาร ๔ 

          จ.   สังคหวัตถุ ๔ 



17. ขอใดคือความสําคัญของวัดและศาสนาที่เปนศูนยกลางของสังคม 

ก. ดานสังคม      

ข. ศิลปวัฒนธรรม 

ค.   เศรษฐกิจ    

ง.   ดานธุรกิจ 

จ.   การเมือง 

18. หลักธรรมทางศาสนาสามารถนํามาใชกับชีวิตประจําวันในเรือ่งใด 

ก. ความอดทนอดกลั้น  

ข.   แสดงหาสาเหตุแหงปญญาและวิธแีกปญหา 

ค.   ความซื่อสัตยตอกัน    

ง.   สละใหปนสิง่ของตนเองแกคนที่ควรให 

จ.  ความออนนอมถอมตน 

19. การสรงนํ้าพระจะกระทําในวันใด 

ก. วันลอยกระทง     

ข. วันออกพรรษา 

ค.   วันเขาพรรษา     

ง.   วันสงกรานต 

จ.   วันจักร ี

20. ขอใดคือการไมมจีิตสาธารณะตอตนเอง 

ก. เขาช้ันเรียนและสงงานสม่ําเสมอ 

ข. ใชเวลาวางเลนเกมสเสมอ  

ค.   ออกกําลังกายสม่ําเสมอ    

ง.   รูจักใชจายประหยัดเกบ็ออมเสมอ 

จ.   ทําความสะอาดบานเสมอ 

       

         

         ประเด็นออกขอสอบ 



ขอ ประเด็นออกขอสอบ คะแนนเต็ม ระดับพฤติกรรม 

1-3 1. เอกลักษณของวัฒนธรรมไทย 

1.1 ความหมายของเอกลักษณ 

1.2 ความสําคัญของเอกลักษณ 

1.3 เอกลักษณของวัฒนธรรมไทย 

 

2 

2 

2 

 

จํา 

วิเคราะห 

สังเคราะห 

4-8 2. ประเพณีและวัฒนธรรม 

2.1 ความหมายของประเพณีวัฒนธรรม 

2.2 ความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรม 

2.3 ประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่น 

2.4 การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 

2 

2 

2 

4 

 

จํา 

วิเคราะห 

สังเคราะห 

สังเคราะห 

9-13 3. ภูมปิญญาไทย 

3.1 ความหมายของภูมิปญญาไทย 

3.2 ความสําคัญของภูมิปญญาไทย 

3.3 ประเภทของภูมิปญญาไทย 

3.4 การสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาไทย 

 

2 

2 

4 

2 

 

จํา 

วิเคราะห 

สังเคราะห 

กานําไปใช 

14-16 4. จิตสาธารณะ 

4.1ความหมายและความสําคัญจิตสาธารณะ 

4.2 แนวทางการสรางจิตสาธารณะ 

 

2 

4 

 

วิเคราะห 

สังเคราะห 

17-20 5. ศาสนากบัการดําเนนิชีวติ 

5.1 ความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต 

5.2 สาระสําคัญของศาสนาที่ตนเองนับถือ 

5.3 ประเพณี พิธีกรรม ของศาสนาที่ตนเองนับถือ 

 

4 

2 

2 

 

วิเคราะห 

วิเคราะห 

การนําไปใช 



รวม 20 ขอ 50 คะแนน  

 


