
 
 
 
 
 

    คําแนะนําในการใชเอกสารประกอบการเรียน 
 
 
 เอกสารเลมนี้  เปนเอกสารที่ใชประกอบการเรียนนักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง      
ใหนักเรียนอานคําแนะนํา  และปฏิบัติกิจกรรมแตละขั้นตอนตั้งแตตนจนจบนักเรียนจะไดรับความรู
อยางครบถวน  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1.  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู  เพื่อใหทราบวา  เมื่อจบบทเรียนแตละบทเรียนแลว
นักเรียนสามารถเรียนรูอะไรไดบาง 
  2.  ทําแบบทดสอบกอนเรียนรู  แลวตรวจคําตอบที่เฉลยไวทายแบบทดสอบของ          
แตละเรื่อง  เพื่อใหรูวานักเรียนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะ ศึกษามากนอยเพียงใด 
  3.  ศึกษาเอกสารและทําแบบฝกกิจกรรมตามที่กําหนดไวเพื่อเปนการทบทวนใหมี
ความรู  ความเขาใจในเนื้อหายิ่งขึ้น 
  4.  ทําแบบทดสอบหลังเรียนรู  เพื่อวัดความรูความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง 
  5.  นักเรียนแตละคนตองมีความซื่อสัตยตอตนเองไมเปดดูเอกสารเฉลยกอนเรียนรู –
หลังเรียนรูและแบบเฉลยแบบฝกกิจกรรมทุกกิจกรรม 

6. ถานักเรียนและผูสนใจตองการเนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียน 
การสอนทั้งหมดสามารถคนควาไดจากบรรณานุกรมที่ใหไวทายเลม 
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มาตรฐานการเรียนรู 
 
 

 เห็นคุณคาในวัฒนธรรมไทย  ปฏิบัติตนเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของทองถ่ิน
และของชาติ  รวมทั้งเปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรมในภาคตางๆ     
ของไทยและประเทศเพื่อนบาน เพื่อนําไปสูความเขาใจอันดีระหวางกัน 
 

 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

1. รูและเขาใจในความเชื่อ จริยธรรม วัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาต ิ
2. เปรียบเทียบวฒันธรรมในภาคตางๆ  

 
 

 
สาระสําคัญ 

 
 วัฒนธรรม  หมายถึง  วิถีการดํารงชีวิตที่มนุษยไดสรางขึ้น และไดมีการสืบทอด 
ตอกันมาจากอดีตถึงปจจุบัน 
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แบบทดสอบกอนเรียนรู 
เร่ือง วัฒนธรรมไทย 

 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระ  หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 

 

คําชี้แจง  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว แลวทําเครื่องหมาย  X   ลงในกระดาษคาํตอบ 
 
   1.  ส่ิงที่เรียกวา “วัฒนธรรม” มีความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด 
    ก.  ความเจริญที่มนุษยสรางขึ้น 

    ข.  คุณธรรม  จริยธรรมของมนุษย 
    ค.  พฤติกรรมของมนุษย 
    ง.  การสรางสรรคผลงานดานศิลปะ 

   2.  “วัฒนธรรม” มีความสําคัญตอมนุษยในสังคมอยางไร 
    ก.  ชวยพัฒนาใหเปนคนทันสมัย 
    ข.  เปนระเบยีบแบบแผนในการอยูรวมกัน 
    ค.  ทําใหมีนิสัยใจคอแตกตางกัน 
    ง.  สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

   3.  ขอใดเปนลักษณะวัฒนธรรมที่คนไทยใหความสําคัญมากที่สุด 
    ก.  เปนมิตรกบัคนตางชาต ิ
    ข.  ประเพณวีนัหยดุตามเทศกาลตางๆ 
    ค.  เคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย 
    ง.  เสื้อผาเครื่องแตงกายชุดไทย 

   4.  ส่ิงใดที่ทําใหวัฒนธรรมของสังคมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
    ก.  เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ 
    ข.  ความดิ้นรนของมนุษย 
    ค.  ความเชื่อของมนุษย 
    ง.  ความกาวหนาของโลก 
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       5.  วัฒนธรรมใดที่จดัเปนนามธรรม 

        ก.  ประเพณ ี
        ข.  การแตงกาย 
        ค.  การกอสราง 
        ง.  เครื่องมือเครื่องใช 

       6.  ภูมิภาคใดที่มีการผสมผสานและศูนยรวมทางวัฒนธรรมมากที่สุด 
        ก.  ภาคใต 
        ข.  ภาคเหนือ 
        ค.  ภาคกลาง 
        ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

       7.  “คําเมือง” เปนภาษาไทยทองถ่ินของภูมิภาคใด 
        ก.  ภาคใต 
        ข.  ภาคเหนือ 
        ค.  ภาคตะวันออก 
        ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

       8.  ปจจัยใดที่เกี่ยวของกับลักษณะของวัฒนธรรมไทยนอยที่สุด 
        ก.  ลักษณะทางภูมิศาสตร 
        ข.  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร 
        ค.  การสํารวจคนควาทางภูมอิากาศ 
        ง.  ลักษณะและองคประกอบเกี่ยวกับประชากร 

       9.  ประเพณแีหนางแมวเปนของภูมิภาคใด 
        ก.  ภาคใต 
        ข.  ภาคเหนือ 
        ค.  ภาคกลาง 
        ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

       10.  แกงเหลืองและแกงไตปลาเปนอาหารประจําภูมภิาคใด   
        ก.  ภาคใต 
        ข.  ภาคเหนือ 
        ค.  ภาคกลาง 
        ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนรู 
เร่ืองวัฒนธรรมไทย 

 
1.  ก 
2.  ข 
3.  ค 
4.  ข 
5.  ก 
6.  ค 
7.  ข 
8.  ค 
9.  ง 

10.  ก 
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วัฒนธรรมคอือะไร 

 
 วัฒนธรรม  แปลวา  ความเจริญ  ความงอกงาม 
 ธรรม  แปลวา  คุณความดี  ความชอบ 
 วัฒนธรรม  คือ  ส่ิงที่มนุษยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามของ
ชีวิตมนุษยในสวนรวมที่ถายทอดกันไดเรียนกันได  เอาอยางกันได 
 วัฒนธรรม  คือ  ส่ิงอันเปนผลผลิตของสวนรวมที่มนุษยไดเรียนมาจากคนรุนกอนที่สืบทอด
กันมาเปนเวลานาน 
 วัฒนธรรม  คือ  ความรูสึก  ความประพฤติหรือกิริยาอาการหรือการกระทําใด ๆ ของมนุษย
ในสวนรวม  เชน  ภาษา  ศิลปะ  ความเชื่อ  และประเพณีตาง ๆ เปนตน 
 วัฒนธรรม  คือ  มรดกของสังคมที่สังคมไดปรับปรุงใหเจริญงอกงาม 
 จากความหมายตาง ๆ ขางตน  สามารถสรุปไดวาวัฒนธรรม  หมายถึง  วิถีการดํารงชีวิตที่
มนุษยไดสรางขึ้น และไดมีการสืบทอดตอกันมาจากอดีตถึงปจจุบัน 
 
 

ประเภทของวัฒนธรรม 
 

 วัฒนธรรมสามารถแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 
1. วัฒนธรรมดานจิตใจ 

เปนวัฒนธรรมที่เปนนามธรรม  ไดแก  ประเพณี  ความเชื่ออุดมการณ  ศาสนา  คานิยม  
ศีลธรรม  ตลอดทั้งการแตงกาย  เปนตน 

2. วัฒนธรรมดานวัตถ ุ
เปนวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม  เปนส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น ซ่ึงเปนสิ่งที่แสดงของความเจริญ  

และมนุษยสรางขึ้นเพื่อสนองความตองการของตนเองในการบริโภค  หรือเพื่อความสุขสบาย          
ทั้งทางกาย และทางใจ  เชน  อาคารบานเรือน  เสื้อผาเครื่องแตงกาย  รถยนต  พัดลม  โทรทัศน  
เครื่องบิน  เปนตน 
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ความสําคัญของวัฒนธรรม 

วัฒนธรรม เปนเรื่องที่สําคัญยิ่งในความเปนชาติ ชาติใดที่ไรเสียซ่ึงวัฒนธรรมอันเปนของ
ตนเองแลว ชาตินั้นจะคงความเปนชาติอยูไมได ชาติที่ไรวัฒนธรรม แมจะเปนผูพิชิตในการสงคราม 
แตในที่สุดก็จะเปนผูถูกพิชิตในดานวัฒนธรรม ซ่ึงนับวาเปนการถูกพิชิตอยางราบคาบและสิ้นเชิง 
ทั้งนี้เพราะผูที่ถูกพิชิตในทางวัฒนธรรมนั้นจะไมรูตัวเลยวาตนไดถูก พิชิต เชน พวกตาดที่พิชิตจีนได 
และตั้งราชวงศหงวนขึ้นปกครองจีน แตในที่สุดถูกชาวจีนซึ่งมีวัฒนธรรมสูงกวากลืนจนเปนชาวจีน
ไปหมดสิ้น 

 

หนาที่ของวฒันธรรม 

วัฒนธรรม เปนตัวกําหนดรูปแบบของสถาบัน ซ่ึงมีลักษณะแตกตาง กันไปในแตละสังคม 
เชน วัฒนธรรมอิสลามอนุญาตใหชาย (ที่มีความสามารถเลี้ยงดูและ ใหความยุติธรรมแกภรรยา) มี
ภรรยาไดมากกวา 1 คน โดยไมเกิน 4 คน แตหามสมสูระหวางเพศเดียวกันอยางเด็ดขาด ในขณะที่
ศาสนาอื่นอนุญาตใหชายมีภรรยาไดเพียง 1 คน แตไมมีบัญญัติหามความสัมพันธระหวางเพศเดียวกัน 
ฉะนั้นรูปแบบของสถาบันครอบครัวจึงอาจแตกตางกันไป  

วัฒนธรรม เปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมของมนุษย  พฤติกรรมของคน จะเปนเชนไร               
ก็ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของกลุมสังคมนั้น ๆ เชน วัฒนธรรมในการพบปะทักทายของไทยใชการสวัสดี  
ของชาวตะวันตกทั่วไปใชในการสัมผัสมือ ของชาวทิเบตใชการแลบลิ้น  ของชาวมุสลิมใชการกลาว
สลาม เปนตน  

วัฒนธรรม เปนสิ่งที่ควบคุมสังคม สรางความเปนระเบียบ เรียบรอย ใหแกสังคม เพราะ      
ในวัฒนธรรมจะมีทั้งความศรัทธา  ความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน เปนตน ตลอดจน ผลตอบแทน      
ในการปฏิบัติและบทลงโทษเมื่อฝาฝน   
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วัฒนธรรมทองถิ่น 

 
 วัฒนธรรมทองถิ่น  คือ  วิถีการดําเนินชีวิตอันดีงามของคนในแตละทองถ่ินซึ่งแตละสังคม 
จะมีความแตกตางกัน  หรือเหมือนกันยอมขึ้นอยูกับสภาพภูมิศาสตร  เชน  ดินฟาอากาศ  ภูมิประเทศ  
ทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดทั้งส่ิงแวดลอมอื่น ๆ และคานิยมของสังคมนั้น ๆ ดวย  เชน  การแตงกาย  
การละเลน   ประเพณี   ความเชื่อพิธีการ   เปนตน   เชน   การทําบุญงานเดือนสิบของภาคใต                 
การรับประทานอาหารแบบขันโตกของภาคเหนือ  ประเพณีบุญบั้งไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เปนตน 
 

การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม 
 

 วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนอยูเสมอ  ทั้งนี้เพราะความดิ้นรนของมนุษยที่แสวงหาสิ่งตอบสนอง
ความตองการอยางไมมีที่ส้ินสุด  ดังนั้นจึงมีการประดิษฐคิดคน  และทดลองสิ่งใหม ๆ แปลก ๆ       
อยูเสมอ  จึงกลายมาเปนแบบแผนในการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมปจจุบัน 
 สาเหตุสําคัญในการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม  สามารถสรุปไดดังนี ้

1. การเปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอมทางสังคม 
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรภายในสังคมนั้น  ทําใหกิจกรรม

ภายในสังคมเปลี่ยนแปลงดวย  เชน  การประกอบอาชีพ  กิจกรรมทางสังคม  ความขัดแยงที่เกิดขึ้นใน
สังคม  ซ่ึงทําใหมีการแขงขันกัน เพื่อความอยูรอด 

2. การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 
เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  เชน  ดินเสื่อมคุณภาพ  อากาศรอน  

ฝนแลง  มนุษยก็จะหาวิธีที่จะแกปญหาที่เกิดขึ้นเหลานั้น  เพื่อความสุขสบายของตนเอง  เชน  การคิด
ทําปุย  เพื่อบํารุงดิน  การติดเครื่องปรับอากาศ  เพื่อใหเกิดความสุขสบายยิ่งขึ้น  เปนตน 

3. การเปล่ียนแปลงในความตองการของมนุษย 
เนื่องจากมนุษยมีความตองการไมมีที่ส้ินสุดจึงคิดหาสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ 

เพื่อสนองความตองการ และความสุขสบายของตนเองจงึไดคิดคนสิ่งใหม ๆ ขึ้น  เชน  การใช
เครื่องจักรกลแทนแรงงานคนและสัตว  การคิดคนเทคโนโลยีใหม ๆ เพือ่ใหการทํางาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
ในที่สุด 
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ปจจัยท่ีเก่ียวของกับลักษณะวัฒนธรรม 
 

 วัฒนธรรมของแตละทองถ่ินยอมมีความแตกตางกันไปตามปจจัยตางๆ ซ่ึงมีอยูหลายประการ               
                 เชน 

1. ลักษณะทางภูมิศาสตร  เชน  ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  และทรัพยากรธรรมชาติ
เปนปจจัยที่ทําใหทองถ่ินตาง ๆ มีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

2. ลักษณะของประชากร  คือ  ประชากรที่อาศัยอยูในถ่ินที่อุดมสมบูรณยอมมีโอกาสที่จะ
สรางวัฒนธรรม และอารยธรรมของตนเองไดดีกวา ผูที่อาศัยอยูในดินแดนที่ลําบาก  ขาดแคลนและ
แรนแคนหรือประชากรที่มีคุณภาพยอมมีโอกาส  สรางความเจริญใหกับสังคมมากกวาประชากรดอย
คุณภาพ 

3. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร  จะเห็นไดวาประเทศที่มีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ  
การเมืองยอมมีบทบาทสําคัญ และมีอิทธิพลในการสรางความเจริญรุงเรืองใหกับอาณาจักรนั้น ๆ 
 

ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมไทย 
 
 วัฒนธรรมไทยมีลักษณะเฉพาะตวัและเปนเอกลักษณของสังคมไทย  สรุปได 8 ประการ ดังนี ้
 1.  เนนความจงรักภักดี  เคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
 2.  เนนความเคารพและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 3.  มีความสํานึกในความเปนชาติ  วัฒนธรรมของคนไทยแสดงถึงจิตสํานึกรักแผนดินถ่ินเกิด
หรือรักความเปนไทยหลายประการ  เชน การอนุรักษดนตรีไทย  และงานสถาปตยกรรม  บานเรือน
ทรงไทย  เปนตน 
 4.  มีเอกลักษณทางดานภาษา  มีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ  ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  
ใชภาษาไทยเหมือนกันหมดทุกภูมิภาค  จะแตกตางเฉพาะสําเนียงพูดเทานั้น 
 5.  บุคลิกภาพและมารยาท  นิสัยใจคอของคนไทยไดรับการปลูกฝงและขัดเกลาจากคําสอน
ในพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ  ทําใหคนไทยมีนิสัยออนนอมถอมตน  ขี้เกรงใจ  เคารพผูอาวุโส    
มีเมตตากรุณา  โอบออมอารี  ชอบชวยเหลือผูอ่ืน  รูจักใหอภัย  และยิ้มงาย  เปนตน 
 6.  อาหารไทยและสมุนไพรไทย  เปนเอกลักษณของวัฒนธรรมไทยที่เดนชัดอีกอยางหนึ่ง    
ทั้งอาหารคาวและขนมหวาน  ที่รูจักกันดีในหมูชาวตางชาติ  ไดแก  ตมยํากุง  กวยเตี๋ยวผัดไทย  สมตํา  
ฯลฯ  ทั้งนี้สวนประกอบของอาหารหรือเครื่องปรุงเปนยาสมุนไพรที่มีคุณคาทางอาหารสูง  ไดแก  ขิง  
ขา  ตะไคร  กระเทียม  ฯลฯ  
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 7.  อาชีพเกษตรกรรม  ถือวาเปนวัฒนธรรมของคนไทยที่สําคัญอยางหนึ่ง  เนื่องจากคนไทย
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร  ทําไร  ทํานา  ทําสวน  และเลี้ยงสัตว  ซ่ึงกอใหเกิดวัฒนธรรม    
อีกหลายรูปแบบตามมา  เชน  ประเพณีลงแขกเกี่ยวขาว  การแหนางแมวขอฝน  พิธีแรกนาขวัญ     
เปนตน 
 8.  ศิลปกรรมแขนงตางๆ  เปนวัฒนธรรมที่เกิดจากการสรางสรรคของคนไทยสั่งสมกันมา
หลายชั่วอายุคน  ไดแก  สถาปตยกรรม  จิตรกรรม  ประติมากรรม  และวรรณกรรม  เปนตน 
 
 

ภูมิหลังของวัฒนธรรมไทยตามภูมิภาค 
  

1. ภาคเหนือ 
ภาคเหนือมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะพิเศษเปนของตนเองเรียกวา “วัฒนธรรม

ลานนาไทย” เพราะไดรับอิทธิพรจากพมา และมอญ จะเห็นไดจากศิลปกรรมและสถาปตยกรรมที่มี
แบบอยางเหมือนพมา 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภูมิภาคนี้มีอาณาเขตติดตอกับ  เขมร  และลาว  ดังนั้นวัฒนธรรมตาง ๆ จึงคลายคลึงสอง

ประเทศนี้  เชน  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมตาง ๆ 
3. ภาคกลาง 

เปนภาคที่มีวัฒนธรรมแบบผสมผสานระหวางวัฒนธรรมจีน  และอินเดีย และวัฒนธรรม
ตะวันตก เพราะเปนศูนยกลางของความเจริญของประเทศทั้งในอดีตและปจจุบัน 

4. ภาคใต 
ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอาณาจักรศรีวิชัย  และมีการติดตอกับตางประเทศ 

จึงไดรับอิทธิพลจากอินเดีย และศรีลังกา ทําใหมีวัฒนธรรมอินเดีย  ศรีลังกา  หลักฐานที่เห็น 
ไดจากเทวสถานของพราหมณ  สวนบริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดตอกับมาเลเซียจะรับเอา 
วัฒนธรรมของศาสนาอิสลามเขามาดวย 
 
 
 

www.kr
oobannok.c

om



 - 11 - 

 
 
 

ลักษณะเดน ๆ ของวัฒนธรรมภาคตาง ๆ 
 
 

 ภาคเหนือ 
1. ภาษาพูด  เปนภาษาไทยทองถ่ินของชาวเหนือ  เรียกวา “คําเมือง” 
2. ศาสนา  ประชาชนสวนมากนับถือศาสนาพุทธ  ศิลปะตามวัดตาง ๆ เปนแบบ          

ที่ไดรับอิทธิพลจาก มอญและพมา 
3. ดานการดําเนนิชีวิต บานทีอ่ยูอาศัยจะเปนแบบบานทรงสูงและมีวิถีชีวิตสําคัญไดแก 

3.1 การเกษตรกรรม  ไดแก  การทํานา ทําสวนผลไม เชน ลําไย ล้ินจี่ ยาสูบ  
เปนตน 

3.2 การอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ไดแก การทอผา ทําเครื่องเขิน ทํารมกระดาษ 
แกะสลักไม ทาํเครื่องปนดินเผา เปนตน 

3.3 การรับประทานอาหาร  อาหารหลักคือขาวเหนยีว  น้าํพรกิออง   
ขาวเหนียวนึ่ง  เปนตน 

4. การละเลนและรื่นเริง  ใชดนตรีพื้นเมืองที่มีลักษณะของเสียงดนตรีทีแ่สดงถึงความ 
 ออนโยนละมนุละมอม การฟอนรํามีลีลาออนชอยสวยงาม เชน การฟอนเล็บ  
 การรําเทียน เปนตน 

 

 
ที่มา : http://www.chiangmaiarea2.go.th/schools/maekhung/Picture20035.jpg 
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. ภาษาพูด  ประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะพูดภาษาสําเนียงภาษาเขมร  
และลาว 

2. ศาสนา  ประชาชนในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือสวนมากนับถือศาสนาพุทธ 
3. ดานการดําเนนิชีวิต  การปลูกบานนิยมปลูกบานขนาดเล็กอยูรวมกนัเปนกลุม  

และมีวิธีการดาํเนินชวีิตสรุปไดดังนี ้
3.1 การเกษตรกรรม  อาชีพสวนใหญไดแก  การทํานา  การปลูกปอ  

การเลี้ยงไหม 
 3.2  การอุตสาหกรรมครัวเรือน  ที่สําคัญไดแก  การทอผาไหม ผาฝาย 

3.3  การรับประทานอาหาร  ประชาชนนยิมบริโภคขาวเหนียว  อาหารที่มี
ลักษณะพิเศษคือ  ลาบ  น้ําตก  ปลารา  เปนตน 

4.    การละเลนและรื่นเริงท่ีสําคัญ  เชน  การเปาแคน การเซิ้ง หมอลํา ประเพณแีห 
       นางแมว  การแหบั้งไฟ  เปนตน 
 
 

 
ที่มา : http://www.thainewyear.com/2009/2004/act/d5.jpg 
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ภาคใต 

1. ภาษาพูด  เปนภาษาถิ่นเรยีกวา “ภาษาใต”  และทางชายแดนประเทศมาเลเซีย 
จะมภีาษามาลายูหรือภาษายาว ี

2. ศาสนา  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ยกเวน 4 จังหวดั คือ  สตูล ปตตานี 
ยะลา และนราธิวาส  ที่ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

3. การดําเนินชีวติ  การปลูกบานมักปลูกบานเรือนดวยไม  หลังคาลาด เพือ่ให 
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ  สวนวิถีการดําเนินชวีิตสรุปดังนี ้

3.1 การเกษตรกรรม  อาชีพสําคัญ  ไดแก  การทําสวนยางพารา  สวนมะพราว   
สวนผลไม  นอกนั้นจะมีการปลูกขาวและเลี้ยงสัตวบาง 

3.2 การอุตสาหกรรม  ไดแก  การทําอุตสาหกรรมเหมืองแร  อุตสาหกรรม 
แปรรูปผลผลิตเกษตรกรรม 

3.3 การรับประทานอาหาร  อาหารหลัก คือ ขาวเจาและอาหารรสจัด อาหาร 
โดยเฉพาะของภาคใต คือ แกงเหลือง แกงไตปลา น้ําบูด ู

4. การละเลนและรื่นเริง   ไดแก การละเลนพืน้เมืองคือหนังตะลุง  มโนราห  
เพลงบอก  การชักพระ 
 
 

 
ที่มา : http://www2.psu.ac.th/libarts/picture/nora/ramnora_2.jpg 
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ภาคกลาง 

1. ภาษาพูด  เปนภาษามาตรฐานในการพูดและการเขียน เรียกวา “ภาษากลาง” และ 
มีภาษาอื่น ๆ เชน  จีน  อังกฤษ  เปนตน 

2. ศาสนา  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดงีามตลอดมา 

3. การดําเนินชีวติ  การปลูกบานที่อยูอาศัยเดมิจะตั้งบานเรือนอยูตามสองฝงแมน้ํา 
ตาง ๆ ปจจุบันจะตั้งบานเรือนริมถนนตาง ๆ และรับเอาวฒันธรรมตะวนัตกเขามา 
ในการปลูกสรางบานมากขึ้น  นอกนั้นจะมลัีกษณะสําคัญดังนี ้

3.1 การเกษตรกรรม  ไดแก  การปลูกขาว  ทํานา  ทําสวนผลไม และการปลูก
พืชไรอ่ืน ๆ 

3.2 การอุตสาหกรรม  ภาคกลางเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมทุกชนิด 
3.3 การรับประทานอาหาร  ภาคกลางเปนศูนยรวมของอาหารทุกภูมิภาค  

อาหารของภาคกลางสวนใหญรสไมจัด 
4. การละเลนและการรื่นเริง  การละเลนพื้นเมือง  ไดแก  การเลนเพลงเรือ  

เพลงเกี่ยวขาว  เพลงลูกทุง  และรํากลองยาว  เปนตน 
 

 
ที่มา : http://www.thaitownusa.com/resource/images/news/269/Img0609001405.jpg 
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แบบฝกกิจกรรม 

เร่ือง วัฒนธรรมไทย 
 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระ  หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 
 

กิจกรรมที่ 1  ประเภทของวฒันธรรม 
คําชี้แจง  จงจดัประเภทของวัฒนธรรมตอไปนี้ใหถูกตอง 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรมดานจิตใจ 
 
.......................................................... 
 

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

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

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

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

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

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

 

ประเพณแีหนางแมว การรักษาโรคดวยการรําผีฟา บานเรือนไทยภาคกลาง 
ผาฝาย - ผาไหม  รมกระดาษ          สวนผลไม  การนับถือศาสนาอิสลาม 
การนิยมรับประทานขาวเหนยีว  การไหว  การบายศรีสูขวัญ 

 
 
 
 
 

วัฒนธรรมดานจิตใจ 
 
....................................................... 
 

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

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

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

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

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

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

วัฒนธรรมดานวัตถ ุ
 
....................................................... 
 

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

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

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

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

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

....................................................... 
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เฉลยแบบฝกกิจกรรม 
เร่ือง วัฒนธรรมไทย 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระ  หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 
 

กิจกรรมที่ 1  ประเภทของวฒันธรรม 
คําชี้แจง  จงจดัประเภทของวัฒนธรรมตอไปนี้ใหถูกตอง 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรมดานจิตใจ 
 
.......................................................... 
 

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

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

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

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

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

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

 

ประเพณแีหนางแมว การรักษาโรคดวยการรําผีฟา บานเรือนไทยภาคกลาง 
ผาฝาย - ผาไหม  รมกระดาษ          สวนผลไม  การนับถือศาสนาอิสลาม 
การนิยมรับประทานขาวเหนยีว  การไหว  การบายศรีสูขวัญ 

 
 
 
 
 

วัฒนธรรมดานจิตใจ 
 
....................................................... 
 

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

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

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

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

การบายศรีสูขวัญ 

การไหว 

การนิยมรับประทานขาวเหนยีว 

การนับถือศาสนาอิสลาม 

การรักษาโรคดวยการรําผีฟา 

ประเพณแีหนางแมว 

วัฒนธรรมดานวัตถ ุ
 
....................................................... 
 

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

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

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

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

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

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

สวนผลไม 

รมกระดาษ 

ผาฝาย - ผาไหม 

บานเรือนไทยภาคกลาง 
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แบบทดสอบหลังเรียนรู 
เร่ือง วัฒนธรรมไทย 

 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระ  หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 

 

คําชี้แจง  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว แลวทําเครื่องหมาย  X   ลงในกระดาษคาํตอบ 
 
   1.  ขอใดเปนลักษณะวัฒนธรรมที่คนไทยใหความสําคัญมากที่สุด 

    ก.  เปนมิตรกบัคนตางชาต ิ
    ข.  ประเพณวีนัหยดุตามเทศกาลตางๆ 
    ค.  เคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย 

    ง.  เสื้อผาเครื่องแตงกายชุดไทย  
   2.  ปจจัยใดที่เกี่ยวของกับลักษณะของวัฒนธรรมไทยนอยที่สุด 

    ก.  ลักษณะทางภูมิศาสตร 
    ข.  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร 
    ค.  การสํารวจคนควาทางภูมอิากาศ 

    ง.  ลักษณะและองคประกอบเกี่ยวกับประชากร  
   3.  “วัฒนธรรม” มีความสําคัญตอมนุษยในสังคมอยางไร 

    ก.  ชวยพัฒนาใหเปนคนทันสมัย 
    ข.  เปนระเบยีบแบบแผนในการอยูรวมกัน 
    ค.  ทําใหมีนิสัยใจคอแตกตางกัน 

    ง.  สรางความสามัคคีในหมูคณะ  
   4.  ส่ิงที่เรียกวา “วัฒนธรรม” มีความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด 
    ก.  ความเจริญที่มนุษยสรางขึ้น 

    ข.  คุณธรรม  จริยธรรมของมนุษย 
    ค.  พฤติกรรมของมนุษย 
    ง.  การสรางสรรคผลงานดานศิลปะ 
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       5.  ส่ิงใดที่ทําใหวัฒนธรรมของสังคมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
        ก.  เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ 
        ข.  ความดิ้นรนของมนุษย 
        ค.  ความเชื่อของมนุษย 

        ง.  ความกาวหนาของโลก 
       6.  วัฒนธรรมใดที่จดัเปนนามธรรม 

        ก.  ประเพณ ี
        ข.  การแตงกาย 
        ค.  การกอสราง 
        ง.  เครื่องมือเครื่องใช 

       7.  ภูมิภาคใดที่มีการผสมผสานและศูนยรวมทางวัฒนธรรมมากที่สุด 
        ก.  ภาคใต 
        ข.  ภาคเหนือ 
        ค.  ภาคกลาง 
        ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

       8.  “สําเนียงภาษเขมรและลาว” เปนลักษณะภาษาทองถ่ินของภูมิภาคใด 
        ก.  ภาคใต 
        ข.  ภาคเหนือ 
        ค.  ภาคตะวันออก 
        ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื        

       9.  ประเพณีบญุบั้งไฟเปนของภูมิภาคใด 
        ก.  ภาคใต 
        ข.  ภาคเหนือ 
        ค.  ภาคกลาง 
        ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

       10.  ขาวเหนยีวและน้ําพริกอองเปนอาหารประจําภูมภิาคใด   
        ก.  ภาคใต 
        ข.  ภาคเหนือ 
        ค.  ภาคกลาง 
        ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนรู 
เร่ืองวัฒนธรรมไทย 

 
1.  ค 
2.  ค 
3.  ข 
4.  ก 
5.  ข 
6.  ก 
7.  ค 
8.  ง 
9.  ง 

10.  ข 
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