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เปิดประตูสู่บ้านเชียง

หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง บ้านเชียงมรดกโลกทางวัฒนธรรม
วิชาสังคมศึกษา ส15101   ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จัดท าโดย

นายบุญเสริม พิมพา
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครชู านาญการ
โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง
ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



ค าน า
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง บ้านเชียงมรดกโลกทางวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียน              

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 นี้ได้จัดท าขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้ เรียน         
เป็นผู้ค้นพบองค์ความรู้เอง ซึ่งครูเป็นผู้มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวก ท าให้ผู้เรียนมีความรู้
ประสบผลส าเร็จได้  ซึ่ งสื่อการสอนท่ีจะตอบสนองหลักการดังกล่าวมีหลายประเภท       
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้เป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่ง ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง     
และครูสามารถใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมนี้ในการสอนซ่อมเสริมหรือ ใช้ในการสอนแทนครูท่ีไม่มา
หรือใช้ประกอบการสอนของครูในชั้นเรียน และสามารถให้นักเรียนใช้ศึกษานอกเวลาเรียนได้
อีกด้วย 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง บ้านเชียงมรดกโลกทางวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เล่มนี้ส าเร็จลงด้วยดีนั้นเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย     
และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานครั้งนี้
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง บ้านเชียงมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

บุญเสริม พิมพา
ผู้จัดท า 

ก
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ค าชี้แจง

หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง บ้านเชียงมรดกโลกทางวัฒนธรรม วิชาสังคม
ศึกษา ส15101  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดสร้างขึ้นโดยก าหนดตามมาตรฐาน    
การเรียนรู้และ ตัวชี้วัด ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาและประเมินผลการเรียน
ได้ด้วยตนเองตามขั้นตอน ที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบทดสอบก่อนเรียนและ       
หลังเรียนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้ง มีการเฉลยค าตอบ โดยก าหนด
เนื้อหาเป็น 7 เล่ม ประกอบด้วย 

เล่มที่ 1 เปิดประตูสู่บ้านเชียง
เล่มที่ 2 ประเพณีทางศาสนาและงานบุญ
เล่มที่ 3 อาชีพส าคัญของคนบ้านเชียง
เล่มที่ 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
เล่มที่ 5 ย้อนรอยอดีต ชุมชนบ้านเชียง
เล่มที่ 6 การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตและลักษณะเศรษฐกิจของ

คนบ้านเชียงในอดีต
เล่มที่ 7 คนบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ค



หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เรื่อง บ้านเชียงมรดกโลกทางวัฒนธรรมวิชาสังคมศึกษา 
ส15101 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. ครูแจกหนังสืออ่านเพิ่มเติม และชี้แจงการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้ให้
นักเรียนทราบก่อนลงมือท ากิจกรรม

2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีมีผลต่อโลกปัจจุบันมากน้อยเพียงใด

3. ครูให้นักเรียนศึกษาและท ากิจกรรมเสริมการเรียนรู้ท้ายเล่ม เพื่อให้นักเรียนได้
ทบทวนและเกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง

4. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดดูว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
หลังเรียนมากน้อยเพียงใด

5. ครูสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางการเรียนของนักเรียนและ
บันทึกผล

6. ครูตรวจคะแนนและบันทึกผลลงในแบบบันทึกเก็บคะแนนการท ากิจกรรม        
การเรียนการสอนจากหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเล่มนี้

ง

ค าแนะน าส าหรับครู



หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เรื่อง บ้านเชียงมรดกโลกทางวัฒนธรรมวิชาสังคมศึกษา 
ส15101 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้

ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม
1. นักเรียนฟังค าแนะน าในการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
2. นักเรียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้เข้าใจ
3. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือดูว่ามีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ
4. ตรวจค าตอบจากเฉลย นักเรียนไม่ควรเปิดดูเฉลยค าตอบก่อน ควรมีความ

ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และบันทึกคะแนนก่อนเรียน
5. นักเรียนศึกษาเนื้อหาอย่างตั้งใจตามลาดับขั้นตอน และท ากิจกรรมเสริม        

การเรียนรู้ท้ายเล่ม
6. ส่งผลงานการท ากิจกรรมเสริมการเรียนรู้จากหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้ เพื่อให้

ครูตรวจและบันทึกผล
7. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้ ด้วยความตั้งใจ

และซื่อสัตย์
8. ตรวจค าตอบจากเฉลย บันทึกผลคะแนน น าผลคะแนนท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับ

คะแนนก่อนเรียน
9. เมื่อท ากิจกรรมครบแล้ว ให้นักเรียนส่งหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามก าหนดเวลา 

และให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย

จ

ค าแนะน าส าหรับนักเรียน



1. อธิบายสภาพท่ัวไป ท่ีตั้งและอาณาเขตบ้านเชียงได้ 
2. อธิบายลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศบ้านเชียงได้
3. บอกลักษณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติบ้านเชียงได้

มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง
ซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์   
ในการค้นหา วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ    
ลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน    
ในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  
สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการเรียนรู้

1. รู้ต าแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ  ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง
2. ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนท่ี
3.อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาค         
ของตนเอง

ตัวชี้วัด

ฉ

จุดประสงค์การเรียนรู้



แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง เปิดประตูสู่บ้านเชียง

1. กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเทศบาลต าบลบ้านเชียง เมื่อใด
ก. วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2542
ข. วันท่ี 12 มกราคม 2542
ค. วันท่ี 25 พฤษภาคม 2542
ง. วันท่ี 21 มีนาคม 2542

2. ข้อใดกล่าวผิด
ก. เทศบาลต าบลบ้านเชียง ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหนองหาน 
ข. ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 60 กิโลเมตร 
ค. ท่ีตั้งของแหล่งชุมชนบ้านเชียงอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 17°เหนือ 
ง. พื้นท่ีรวมอาณาเขตในบ้านเชียงรวมท้ังสิ้นประมาณ 18,000ไร่ 

3. เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีอาณาเขตทั้งหมดกี่หมู่บ้าน
ก. 10 หมู่บ้าน 
ข. 12 หมู่บ้าน 
ค. 22 หมู่บ้าน 
ง. 25 หมู่บ้าน 

4. เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ตารางกิโลเมตร 
ก. 1.32 ตารางกิโลเมตร 
ข. 1.89 ตารางกิโลเมตร 
ค. 2.56 ตารางกิโลเมตร 
ง. 3.37 ตารางกิโลเมตร 

1

ค าชี้แจง : 1. ข้อสอบมีจ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน
2. ใหน้ักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X 
ลงในกระดาษค าตอบ



5. ทิศตะวันตกของเทศบาลต าบลบ้านเชียงมีอาณาเขตติดกับต าบลใด
ก. ต าบลบ้านยา ข. ต าบลหนองเม็ก
ค. ต าบลหนองสระปลา ง. ต าบลพังงู

6. ทิศใต้ของเทศบาลต าบลบ้านเชียงมีอาณาเขตติดกับต าบลใด
ก. ต าบลบ้านยา ข. ต าบลหนองเม็ก
ค. ต าบลหนองสระปลา ง. ต าบลพังงู

7. เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีลักษณะภูมิอากาศอย่างไร
ก. มีฝนตกน้อยและแห้งแล้งมาก ข. ฝนตกตลอดทั้งปี
ค. ร้อนชื้น ง. หนาวตลอดท้ังปี

8. เพราะเหตุใดพื้นดินในเทศบาลต าบลบา้นเชียงจึงใช้ท าการเกษตรไม่ได้ผลดเีท่าที่ควร
ก. ดินขาดธาตุอาหาร ข. ดินเป็นกรด
ค. ดินลูกรังมีหน้าดินตื้น ง. พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ า

9. เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีสระน้ าสาธารณะกี่แห่ง
ก. 2 แห่ง ข. 4 แห่ง 
ค. 6 แห่ง ง. 8 แห่ง 

10. ทิศใดของเทศบาลต าบลบ้านเชียงที่มีอาณาเขตติดกับอ าเภอทุ่งฝน
ก. ทิศเหนือ ข. ทิศใต้ 
ค. ทิศตะวันตก ง. ทิศตะวันออก

2



3

กระดาษค าตอบ

แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ ก ข ค ง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

แบบทดสอบหลังเรียน
ข้อ ก ข ค ง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ชื่อ - สกุล ชั้น เลขที่

สรุปคะแนนแบบทดสอบ

แบบทดสอบ คะแนนที่ได้

ก่อนเรียน

หลังเรียน

ผลการพัฒนา

หมายเหตุ : ผลการพัฒนา หมายถึง คะแนนสอบหลังเรียนมากกว่ากอ่นเรียน



เปิดประตูสู่บ้านเชียง

1. สภาพทั่วไป
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน 

จังหวัดอุดรธานี ตามประกาศวันท่ี 21 สิงหาคม 2529 และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล
เป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ พ.ศ. 2542 เมื่อ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 
เพื่อประโยชน์ในการบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และได้ประกาศปรับขนาดเทศบาลจาก
เทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2555

ภาพส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเชียง
ที่มาของภาพ : https://map.longdo.com/node/755276
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2. ที่ตั้งและอาณาเขต
2.1 ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลต าบลบ้านเชียง ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหนองหาน ห่างจากอ าเภอ
ประมาณ 20 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ตามทางหลวง
แผ่นดินสายอุดร - สกลนครห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 56 กิโลเมตร ท่ีตั้งของแหล่ง
ชุมชนบ้านเชียง อยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 17°เหนือ และเส้นแวงท่ีตะวันออกอยู่บนเนินดินรูปไข่
ตามแนวตะวันออก - ตะวันตก กลางเนินสูง จากระดับพื้นท่ีนาท่ีอยู่รอบๆ ประมาณ 8 เมตร 
สูงกว่าเนินดินธรรมชาติ ประมาณ 5.5 เมตร เนื้อท่ีท้ังหมดกว่าครึ่งต ารางกิโลเมตร พื้นท่ีรวม
อาณาเขตในบ้านเชียงรวมท้ังสิ้นประมาณ 18,000 ไร่ พื้นท่ีท้ังต าบลบ้านเชียงประมาณ 
18,000 ไร่ มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 3.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,606.25ไร่ในอดีต
คนบ้านเชียงตั้งบ้านเรือนค่อนไปทางตะวันออกมากกว่าตะวันตกของหมู่บ้าน เพราะบริเวณ
นั้นมีท่ีลุ่มท านาได้ดีกว่าท่ีอื่น ๆ โดยมีหมู่บ้านท่ีอยู่ในอาณาเขตเทศบาลต าบลบ้านเชียง 
จ านวน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ท่ี 1 บ้านเชียง 
หมู่ท่ี 2 บ้านเชียง 
หมู่ท่ี 4 บ้านดงเย็น 
หมู่ท่ี 6 บ้านดงยาง 
หมู่ท่ี 8 บ้านอ้อมแก้ว 
หมู่ท่ี 9 บ้านเชียง
หมู่ท่ี 11 บ้านเชียง
หมู่ท่ี 12 บ้านเชียง
หมู่ท่ี 13 บ้านเชียง
หมู่ท่ี 15 บ้านเชียง

ภาพบ้านไทพวน
ที่มาของภาพ : https://bit.ly/2Rkl7M1
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2.2 อาณาเขต 
ต าบลบ้านเชียงมีอาณาเขตติดต่อใกล้เคียง ดังนี้
ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลหนองเม็ก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลบ้านยา
ทิศเหนือ ติดกับ อ าเภอทุ่งฝน
ทิศใต้ ติดกับ ต าบลหนองสระปลา
พื้น ท่ีในเขตเทศบาลต าบลบ้านเชียงมีขอบเขตตามค าอธิบาย             

ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลบ้านเชียงอ าเภอหนองหาน   
จังหวัดอุดรธานีตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนท่ี 193 วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 
2529 ดังนี้

ด้านทิศเหนือ : ตั้งแต่หลักเขตท่ี 1 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านโพนสูง            
ฟากเหนือ ตรงจุดท่ีอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางท่ีถนนไปบ้านโพนสูง บรรจบกับถนนรอบอ่าง
เก็บน้ าบ้านเชียง ตามแนวถนนไปบ้านโพนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 500 เมตร

จากหลักเขตท่ี 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะออกเฉียงเหนือถึงหลักเขต      
ท่ี 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านเชียง - กิ่งอ าเภอทุ่งฝน ฟากตะวันออกตรงจุดท่ีอยู่ห่างจาก        
จุดศูนย์กลางท่ีถนนไปวัดป่าเลไลยก์บรรจบกับถนนสายบ้านเชียง-กิ่งอ าเภอทุ่งฝน ตาม
แนวสายบ้านเชียง - กิ่งอ าเภอทุ่งฝน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะ500 เมตร

จากหลักเขตท่ี 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนน   
บ้านดงยาง - บ้านดงเย็น ถึงหลักท่ีเขตท่ี 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านดงยาง - บ้านเย็น       
ฟากตะวันออก ตรงจุดท่ีอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางท่ีถนนไปวัดอัมพวันบรรจบกัน                
ถนนสายบ้านดงยาง - ดงเย็น ตามแนวถนนสายบ้านดงยาง - บ้านดงเย็นตามแนวถนน         
สายบ้านดงยาง - ดงเย็นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 200 เมตร

จากหลักเขตที่ 3 เป็นตั้งฉากศูนย์กลางถนนสายบ้านดงยาง-ดงเย็น ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตท่ี 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลบ้าน
เชียงกับต าบลบ้านยา
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ด้านตะวันออก : จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลบ้านเชียงกับบ้านยาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตท่ี 5 ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้น
แบ่งเขตระหว่างต าบลบ้านเชียงกับต าบลบ้านยาตรงจุดท่ีอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลาง
ถนนบ้านดงยาง - บ้านดงเย็น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตรงจุดท่ีอยู่ห่างจากศูนย์กลางท่ี
ถนนบ้านดงยาง - บ้านดงเย็น บรรจบกับถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2225 แยกทาง
หลวงหมายเลข 22 (ปูลู) - บ้านเชียง ตามถนนบ้านดงยาง - บ้านดงเย็น ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 500เมตร

ด้านใต้ : จากหลักเขตท่ี 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้          
ถึ งหลัก เขต ท่ี  6  ซึ่ งตั้ งอยู่ ริ มทางหลวงจั งหวัดหมายเลข 2225 แยกทางหลวง            
หมายเลข 22 (ปูล)ู - บ้านเชียง ฟากตะวันออก ตรงจุดท่ีอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางท่ีถนนสาย
บ้านยาง - บ้านดงเย็น บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2225 แยกทางหลวง  
หมายเลข 22 (ปูลู) - บ้านเชียง ตามแนวทางหลวงหมายเลข 2225 แยกทางหลวง       
หมายเลข 22 (ปูลู) - บ้านเชียง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะ 1,200 เมตร จากหลักเขต   
ท่ี 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 7 ซึ่ งตั้ งอยู่ริมถนน             
สายบ้านเชียง - บ้านหนองลาด ฟากใต้ ตรงจุดท่ีริมถนนสายบ้านเชียง - บ้านหนองลาด 
ฟากใต้ บรรจบกับริมถนนไปบ้านหนองเม็ก ฟากใต้

ด้ า น ต ะ วั น ต ก  :  จ า ก ห ลั ก เ ข ต ท่ี  7  เ ป็ น เ ส้ น ต ร ง ไ ป ท า ง                       
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตท่ี 1 ดังปรากฏในแผนท่ีท้ายประกาศนี้ ตามเส้นแนว
เขตที่กล่าวไว้ในประกาศนี้ให้มีหลักย่อยปักไว้เพ่ือแสดงแนวเขตตามสมควร

ภาพโบราณสถานบ้านเชียง
ที่มาของภาพ : https://pantip.com/topic/37963169
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3. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
เทศบาลต าบลต าบลบ้านเชียงมีลักษณะภูมิอากาศบ้านเชียงคล้ายคลึงกับ      

บริเวณใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกน้อยและแห้งแล้งมากในฤดูหนาว      
แบบซาวันนา (Savanna Climate) 20-28 องศาเซลเซียสเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 
เป็นเดือนที่ร้อนที่สุด อุณหภูมิ 35 -37 องศาเซลเซียส ประเทศเป็นท่ีราบสูงเล็กน้อย     
สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ า  ใช้ประกอบการกสิกรรมและเกษตรกรรม
ไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร

ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
- ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ภาพการย้อมคราม, การท าภาชนะเขียนสี (ซ้ายไปขวา)
ที่มาของภาพ : https://pantip.com/topic/37963169
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4. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 สระน้ าสาธารณะ จ านวน 4 แห่ง สระสามสาย ,สระหนองสิม, สระกุดหมากกอม

และ สระโรงเรียน
4.2 หนองบึง จ านวนหนึ่งแห่ง คือ บึงนาคา
4.3 คลอง ล าธาร ห้วย จ านวน 7 แห่ง คือ ห้วยนาน้อย ห้วยหัวคน ห้วยยางสะแบง 

ห้วยนาคา ห้วยบ้านและห้วยดงยาง – ดงเย็น
การระบายน้ า  เทศบาลต าบลบ้านเชียง ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ า  

ในบริเวณชุมชนมีน้ า ท่วมขังตามร่องน้ า ธรรมดา ส่วนใหญ่จะเป็นน้ า ในฤดูฝนการระบายน้ า 
ออกจากชุมชนใช้ระบบท่อส่ง รางระบายน้ า คสล. และร่องดิน ยังไม่มีระบบบาบัดน้ าเสีย     
ส่วนพ้ืนท่ีน้ า ท่วมขังเป็นเวลานานเป็นช่วงฤดูฝนจะเป็นพื้นท่ีทานาข้าว

ภาพสระน้ าวัดสันติวนาราม
ที่มาของภาพ : https://pantip.com/topic/37963169
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แบบฝึกหัด

ค าช้ีแจง : 1. ให้นักเรียนเติมเครื่องหมาย      ในข้อความที่คิดว่าถูกต้อง และเติม
เครื่องหมาย       ในข้อความที่คิดว่าไม่ถูกต้อง
2. แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

1. กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลต าบลบ้านเชียง          
อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตามประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2529

2. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศปรับขนาด
เทศบาลต าบลบ้านเชียงจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง 

3. เทศบาลต าบลบ้านเชียงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี 

4. เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีพื้นที่ประมาณ 18,000 ไร่

5. เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีอาณาเขตทั้งหมด จ านวน 20 หมู่บ้าน 

6. ทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลหนองเม็ก

7. ทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลบ้านยา

8. ลักษณะภูมิอากาศบ้านเชียงมีฝนตกน้อยและแห้งแลง้มากในฤดูฝน

9. สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ า

10. เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีหนองบึง จ านวนหนึ่งแห่ง คือ บึงนาคา
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง เปิดประตูสู่บ้านเชียง

1. ข้อใดกล่าวผิด
ก. เทศบาลต าบลบ้านเชียง ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหนองหาน 
ข. ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 60 กิโลเมตร 
ค. ท่ีตั้งของแหล่งชุมชนบ้านเชียงอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 17°เหนือ 
ง. พื้นท่ีรวมอาณาเขตในบ้านเชียงรวมท้ังสิ้นประมาณ 18,000ไร่ 

2. เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ตารางกิโลเมตร 
ก. 1.32 ตารางกิโลเมตร 
ข. 1.89 ตารางกิโลเมตร 
ค. 2.56 ตารางกิโลเมตร 
ง. 3.37 ตารางกิโลเมตร 

3. เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีอาณาเขตทั้งหมดกี่หมู่บ้าน
ก. 10 หมู่บ้าน 
ข. 12 หมู่บ้าน 
ค. 22 หมู่บ้าน 
ง. 25 หมู่บ้าน 

4. กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเทศบาลต าบลบ้านเชียง เมื่อใด
ก. วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2542
ข. วันท่ี 12 มกราคม 2542
ค. วันท่ี 25 พฤษภาคม 2542
ง. วันท่ี 21 มีนาคม 2542
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ค าชี้แจง : 1. ข้อสอบมีจ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน
2. ใหน้ักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X 
ลงในกระดาษค าตอบ



5. ทิศตะวันตกของเทศบาลต าบลบ้านเชียงมีอาณาเขตติดกับต าบลใด
ก. ต าบลบ้านยา ข. ต าบลหนองเม็ก
ค. ต าบลหนองสระปลา ง. ต าบลพังงู

6. ทิศใดของเทศบาลต าบลบ้านเชียงที่มีอาณาเขตติดกับอ าเภอทุ่งฝน
ก. ทิศเหนือ ข. ทิศใต้ 
ค. ทิศตะวันตก ง. ทิศตะวันออก

7. เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีลักษณะภูมิอากาศอย่างไร
ก. มีฝนตกน้อยและแห้งแล้งมาก ข. ฝนตกตลอดทั้งปี
ค. ร้อนชื้น ง. หนาวตลอดท้ังปี

8. เพราะเหตุใดพื้นดินในเทศบาลต าบลบา้นเชียงจึงใช้ท าการเกษตรไม่ได้ผลดเีท่าที่ควร
ก. ดินขาดธาตุอาหาร ข. ดินเป็นกรด
ค. ดินลูกรังมีหน้าดินตื้น ง. พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ า

9. ทิศใต้ของเทศบาลต าบลบ้านเชียงมีอาณาเขตติดกับต าบลใด
ก. ต าบลบ้านยา ข. ต าบลหนองเม็ก
ค. ต าบลหนองสระปลา ง. ต าบลพังงู

10. เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีสระน้ าสาธารณะกี่แห่ง
ก. 2 แห่ง ข. 4 แห่ง 
ค. 6 แห่ง ง. 8 แห่ง 
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1. กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลต าบลบ้านเชียง          
อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตามประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2529

2. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศปรับขนาด
เทศบาลต าบลบ้านเชียงจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง 

3. เทศบาลต าบลบ้านเชียงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี 

4. เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีพื้นที่ประมาณ 18,000 ไร่

5. เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีอาณาเขตทั้งหมด จ านวน 20 หมู่บ้าน 

6. ทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลหนองเม็ก

7. ทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลบ้านยา

8. ลักษณะภูมิอากาศบ้านเชียงมีฝนตกน้อยและแห้งแลง้มากในฤดูฝน

9. สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ า

10. เทศบาลต าบลบ้านเชียงมีหนองบึง จ านวนหนึ่งแห่ง คือ บึงนาคา

เฉลยแบบฝึกหัด
13

ค าช้ีแจง : 1. ให้นักเรียนเติมเครื่องหมาย      ในข้อความที่คิดว่าถูกต้อง และเติม
เครื่องหมาย       ในข้อความที่คิดว่าไม่ถูกต้อง
2. แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
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เฉลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลังเรียน

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ ค าตอบ

1 ค

2 ข

3 ก

4 ง

5 ข

6 ค

7 ก

8 ง

9 ข

10 ก

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ ค าตอบ

1 ข

2 ง

3 ก

4 ค

5 ข

6 ก

7 ก

8 ง

9 ค

10 ข
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