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        บทเรียนส าเร็จรูปเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็น
อย่างดี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองไปทีละขั้นตามความสามารถ ถ้าไม่เข้าใจก็
สามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดเนื้อหาอีกครั้งแล้วจึงไปท าแบบทดสอบ ได้มีข้อค้นพบท่ีกล่าวว่า บทเรียน
ส าเร็จรูปสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ท้ังผู้เรียนท่ีเรียนได้เร็วและเรียนได้ช้า ผู้สอนจึงได้จัดท า
บทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรงเพื่อน ามาใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในรายวิชา ส31104 ประวัติศาสตร์ โดยได้จัดท าบทเรียน
ส าเร็จรูปเกี่ยวกับประวัติบุคคลส าคัญท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์ไทย 4 เล่ม 
        บทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้เป็นเล่มท่ี 2 เรื่อง บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ (พระมหากษัตริย์ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์) ล าดับขั้นตอนการเรียนรู้เป็นไปตามรูปแบบของบทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรงโดยท่ัวไป คือ 
จัดเป็นกรอบในแต่ละกรอบมีรายละเอียดเนื้อหา ค าถาม และมีเฉลย ในกรอบถัดไป ผู้สอนหวังว่า บทเรียน
ส าเร็จท่ีจัดท าขึ้นนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจได้เป็นอย่างดี 
 
       กัญณภัทร  ชัยกานต์กุล 
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ค าแนะน าในการท ากิจกรรม 
 

 
         

 
 

1. นักเรียนอ่านมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของบทเรียนส าเร็จรูปนี้เสียก่อน 
2. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองในการเรียนบทเรียนส าเร็จรูปและปฏิบัติตามค าแนะน าทุกประการ 
3. กฎเกณฑ์ในการเรียนบทเรียนส าเร็จรูป 

3.1 บทเรียนส าเร็จรูปชุดนี้ มี 9 กรอบ ก่อนจะศึกษาให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนและ
ตรวจค าตอบกับเฉลยในกรอบถัดไป 

3.2 ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดจากกรอบท่ี 1 จนถึงกรอบสุดท้าย โดยใช้เวลา 40 นาที  
3.3 ในแต่ละกรอบจะมีค าถามอยู่ท้ายกรอบ ให้นักเรียนศึกษาแล้วตอบค าถามในแต่ละกรอบ  

ก่อนดูเฉลยในกรอบถัดไป  
3.4  การตอบค าถามหรือท าแบบทดสอบควรท าทุกตอนไม่ควรข้าม 
3.5  การตอบค าถามให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษแผ่นอื่นแล้วตรวจค าตอบในหน้าถัดไป  

(ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงในบทเรียนส าเร็จรูปนี้) 
3.6 เมื่อศึกษาจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบสอบหลังเรียนในกรอบสุดท้ายแล้วประเมินผล

ตนเองตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1 – 10   ระดับอ่อน 
11 – 14  ระดับปานกลาง 
15 – 17  ระดับเก่ง 
18 – 20  ระดับเก่งมาก 

เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว หากได้คะแนนไม่ถึง 17 คะแนน ให้นักเรียนทบทวนบทเรียนและท า
แบบทดสอบสอบใหม่อีกครั้ง 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 

          
มาตรฐาน ส 4.3 ม.4-6/4  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ

ภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 
 
 

ตัวชี้วดั 
 
 
 วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

โครงเรื่อง 
 

          
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ (สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์) 

เล่มนี้ จะกล่าวถึงเรื่อง 
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก 
2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
8. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
9. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง บุคคลส าคญัในประวัติศาสตร์           
(สถาบันพระมหากษัตรยิ์ไทยสมัยรตันโกสินทร์) 

 
 

 
 
 

ค าสั่ง :  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  แล้วท าเครื่องหมาย X  
ลงในกระดาษค าตอบท่ีแจกให้ 

 

1. ในสมัยรัชกาลใดที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีพิธีการถือน้ าพพิัฒน์สัตยา? 
ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นพระองค์แรกที่เสด็จฯ ยังต่างประเทศ? 
ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

3. การเสด็จประพาสยุโรปคร้ังแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพือ่อะไร? 
ก. ให้ฝรั่งเศสยอมแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริง   
ข. ให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยต้องการรักษาความเป็นกลาง 
ค. ให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนท่ียึดไปจากไทยในเหตุการณ์ ร.ศ.112      
ง. ให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมออารยประเทศ 

4. การก าหนดให้ใช้เงินบาทเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเกิดขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด? 
ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

5. เหตุการณ์ใด ไม่ได้ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5? 
ก. การตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน ์
ข. การจัดต้ังมณฑลเทศาภิบาล 
ค. การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ง. การจัดต้ังเคาน์ซิล ออฟ เสตต (Council of state) 

6. การก าหนดให้ใช้ค าน าหน้าอยา่งเป็นทางการเกิดขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด? 
ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

7. การปฏิรูปกฎหมายและการศาลไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด? 
ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 



8. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด เป็นผู้ก าหนดให้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ? 
ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

9. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ว่าเปน็บุคคลส าคัญของโลกในสาขาใด? 
ก. ด้านการศึกษา     ข. ด้านวรรณกรรม 
ค.  ด้านการพัฒนาสังคม    ง. ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

10. วัดในรัชกาลที่ 3 วัดใดที่มีการสร้างตามแบบพระราชนิยม คือ ผสมกับศิลปะแบบจีน? 
ก. วัดเทพธิดารามวรวิหาร    ข. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
ค. วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร    ง. วัดราชนัดดารามวรวิหาร 

11. สงครามคร้ังส าคัญที่สุดระหว่างไทยกับพม่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือข้อใด? 
 ก. สงครามเก้าทัพ    ข. สงครามเชียงกราน 
 ค. สงครามช้างเผือก    ง. สงครามบ้านบางระจัน 
12. เหตุใดที่ท าให้รัชกาลที่ 4 ตัดสินพระทัยเปิดประเทศท าสนธิสัญญากับมหาอ านาจตะวันตก? 
 ก. เพื่อให้เกิดระบบการค้าเสรี   ข. เพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง 
 ค. เพื่อประโยชน์ของชนช้ันปกครอง  ง. เพื่อจะได้มีอ านาจอย่างประเทศตะวันตก 
13. วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยสมัยรัชกาลที่ 7 มีสาเหตุที่ส าคัญที่สุดมาจากอะไร? 
 ก. รัฐบาลใช้จ่ายอย่างฟุุมเฟือย   ข. ความวุ่นวายทางการเมือง 
 ค. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลก   ง. เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
14. สาเหตุใดที่ท าให้การค้าข้าวของไทยเจริญเติบโตอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 4? 
 ก. การใช้นโยบายการค้าแบบเสรี   ข. ชาวนาได้กรรมสทิธ์ิท่ีดินทัว่ประเทศ 
 ค. มีการใช้เคร่ืองจกัรในการเพาะปลกู  ง. มีการขยายพืน้ท่ีการท านาอยา่งมาก 
15. การปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5 เกิดจากสาเหตุใดน้อยที่สุด? 
 ก. ความเส่ือมของระบบมูลนาย-ไพร่  ข. เหตุการณ์วุ่นวายภายในประเทศ 
 ค. โครงสร้างการปกครองเดิมล้าสมัย  ง. การคุกคามจากจักวรรดินิยมตะวันตก 
16. ข้อใดคือประโยชน์ส าคัญที่สุดที่ได้รับจากการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5? 
 ก. ได้เดินทางเปล่ียนบรรยากาศ   ข. ทราบความเป็นอยู่ของราษฎร 
 ค. แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในหัวเมืองต่างๆ  ง. ทราบการท างานของข้าราชการท้องถิ่น 
17. การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นใน
สมัยรัชกาลใด? 

ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 



18. ข้อใดคือพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย? 
 ก. การตั้งกรมโขนและละคร   ข. การใช้ซอในวงมโหรีของไทย 
 ค. การปรับปรุงท่าร าและละคร   ง. การส่งเสริมให้คนไทยเล่นโขน 
19. สารานุกรมส าหรับเยาวชน ซ่ึงเป็นวรรณกรรมที่มีค่ายิ่งจัดท าขึ้นในรับสมัยใด? 

ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

20. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงริเร่ิมโครงการแก้มลิง เพื่อวัตถุประสงค์ใด? 
 ก. บ าบัดน้ าเสีย     ข. แก้ปัญหาน้ าท่วม 
 ค. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร   ง. ปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท าได้บา้ง ไม่ได้บา้ง ก็ไมเ่ป็นไร ค่อยๆ ศึกษา
บทเรียนไปทีละกรอบ สิง่ที่ไม่รู้ก็จะได้รูน้ะคะ 



เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 
  
 

1. ตอบ  ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. ตอบ  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3. ตอบ  ง. ให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมออารยประเทศ 
4. ตอบ  ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5. ตอบ  ค. การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. ตอบ  ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
7. ตอบ  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
8. ตอบ  ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
9. ตอบ  ข. ด้านวรรณกรรม 
10. ตอบ  ข. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
11. ตอบ  ก. สงครามเก้าทัพ 
12. ตอบ  ข. เพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง 
13. ตอบ  ค. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลก 
14. ตอบ  ง. มีการขยายพืน้ท่ีการท านาอยา่งมาก 
15. ตอบ  ข. เหตุการณ์วุ่นวายภายในประเทศ 
16. ตอบ  ข. ทราบความเป็นอยู่ของราษฎร 
17. ตอบ  ค.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
18. ตอบ  ค. การปรับปรุงท่าร าและละคร 
19. ตอบ  ง.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
20. ตอบ  ตอบ  ข. แก้ปัญหาน้ าท่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ได้คะแนนรึเปล่าคะ ไมต่้องกังวลคะ ลองศึกษาบทเรียนดเูพื่อ
จะได้รู้อะไรอีกมากมาย พร้อมที่จะเรียนหรือยังคะ ถ้าพร้อม

แล้วเริ่มได้เลยคะ 



 

 
 

กรอบที่ 1 
 
 

 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 
     พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช  
ทรงมีพระนามเดิมว่า ด้วง หรือ ทองด้วง เสด็จพระราชสมภพ 
เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  
เป็นพระโอรสของพระอักษรสุนทรศาสตร์ (ทองดี) ซึ่งต่อมาได้รับการ 
สถาปนาข้ึนเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก กับพระอัครชายา (หยก) ในสมัยกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงรับราชการในต าแหน่งพระราชวรินทร์ เจ้ากรมพระต ารวจนอกขวา และ
ได้รับการปูนบ าเหน็จเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ในปี พ.ศ. 2310 พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในก าลังส าคัญของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายหลังเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ใน
วัน ท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2325 หลังจากทรงปราบจลาจลในกรุงธนบุรีได้ส าเร็จ 
          ตลอดช่วงรัชสมัยนอกจากจะทรงเป็นองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้ว พระราชกรณียกิจของ
พระองค์ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างแท้จริง ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีในปี พ.ศ. 2325 และ
ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามข้ึนในปีเดียวกัน ทรงฟื้นฟพูระพุทธศาสนาในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การช าระ
พระไตรปิฎก และการบูรณะวัดวาอารามต่าง ๆ รวมทั้งน าพาชัยชนะแห่งสงครามเก้าทัพมาสู่สยามอีกด้วย 
          พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ประชวรด้วยโรคชรากระท่ังเสด็จสวรรคตเมื่อวันท่ี 7 
กันยายน พ.ศ. 2352 ขณะพระชนมพรรษา 73 พรรษา ทรงด ารงสิริราชสมบัติ 28 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     ค าถามกรอบที่ 1 
 
 
 

1. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 1 ? 
ก.  ท าสงครามกับพม่า   ข.  สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์   
ค.  โปรดให้ช าระกฎหมายตราสามดวง  ง.  เสด็จเย่ียมเยือนต่างประเทศ 

 
2. พระราชกรณียกิจที่ส าคัญด้านศาสนาของรัชกาลที่ 1 คือข้อใด? 

ก.  โปรดเกล้าฯ ให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก  ข.  ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวราราม 
ค.  ทรงจัดต้ังธรรมยุติกนิกาย    ง.  ทรงสร้างโลหะปราสาท 

 
3. ประมวลกฎหมายของรัชกาลที่ 1 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า? 

ก. กฎหมายอาญา     ข. กฎหมายราชการ 
ค.   กฎหมายตราสามดวง    ง. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
4. ในรัชกาลที่ 1 มีการท าสงครามเพื่อป้องกันประเทศที่นับว่าเป็นสงครามคร้ังที่ใหญ่ที่สุด มีชื่อว่าอะไร? 

ก.  สงครามสามสบ     ข.  สงครามเก้าทัพ         
ค.  สงครามปุาซาง            ง.  สงครามท่าดินแดง   

 
5. สาเหตุที่ท าให้รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้มีการตรวจช าระกฎหมายขึ้นใหม่คือข้อใด? 

ก.  กฎหมายเดิมท่ีใช้อยู่ไม่มีความยุติธรรม   
ข.  ชาติอื่นดูถูกว่ากฎหมายไทยไร้ความศักดิ์สิทธิ์   
ค.  โบราณราชประเพณีก าหนดให้ต้องมีการตรวจช าระทุกครั้งท่ีเปล่ียนรัชกาลใหม่   
ง.  พระองค์ทรงเกรงว่าผู้รู้กฎหมายจะค่อยๆ หายไป จึงให้รวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจดูค าตอบในหน้าถัดไปได้เลยคะ 



 

 
 
 
 

   เฉลยกรอบที่ 1 
 

 
 
1. ตอบ  ง.  เสด็จเย่ียมเยือนต่างประเทศ 
2. ตอบ  ก.  โปรดเกล้าฯ ให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก 
3. ตอบ  ค.   กฎหมายตราสามดวง 
4. ตอบ  ข.  สงครามเก้าทัพ 
5. ตอบ  ก.  กฎหมายเดิมท่ีใช้อยู่ไม่มีความยุติธรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได ้
แต่ถ้าตอบผิดต่ ากว่า 4   ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที ่1   

ใหม่อีกครั้งคะ 



 
 

กรอบที่ 2 
 
 

 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
 
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้านภาลยั เป็นพระราชโอรส 
ในพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช กบั  
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระนามเดิม ฉิม พระราชสมภพ 
เม่ือวนัพธุท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2310 ณ นิวาสสถานต าบล 
อัมพวา สมุทรสงคราม หลงัจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึน้
ครองราชสมบติัแล้ว ได้โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระองค์เป็นสมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวง
อิศรสุนทร และ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล และหลงัจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเม่ือวันท่ี 7 
กนัยายน พ.ศ. 2352  
 
          ในช่วงรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายในการ
ฟืน้ฟูศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ท าให้ในช่วงรัชสมัยของพระองค์นัน้ถือเป็น ยุคทองของวรรณคดีเลยก็ว่าได้ 
พระองค์ได้พระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมและบทละครทรงคุณค่าไว้อย่างมากมาย นอกจากนีย้งัทรงฟืน้ฟู
ประเพณีวิสาขบูชาขึน้เป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2360 และได้กลายเป็นประเพณีท่ีสบืตอ่กนัมาถึงปัจจุบนั 
 
          พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัเสด็จสวรรคตเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 ด้วยโรค
พิษไข้ ขณะพระชนมพรรษา 57 พรรษา รวมระยะเวลาครองสิริราชสมบติัเป็นเวลา 15 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 
2511 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ยกย่องพระ
เกียรติคุณพระองค์เป็นบุคคลส าคัญของในอภลัิกขิตสมัยครบรอบ 200 ปี 
 
 
 
 
 
 



 
 

    ค าถามกรอบที่ 2 
 
 
1. กษัตริย์พระองค์ใดที่มีบทบาทส าคัญในด้านศิลปวัฒนธรรมมากที่สุด? 

ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ข.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
ค.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ง.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
2. ในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้ชื่อว่าเป็น “ยุคทอง” ของอะไร? 

ก.  วรรณคดี  ข.  จิตรกรรม  ค.  สถาปัตยกรรม ง.  ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 
3. พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 2 ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดของกลอนบทละครร าคือเร่ืองใด? 

ก.  อิเหนา  ข.  อุณรุท  ค.  รามเกียรต์ิ   ง.  ไชยเชษฐ์ 
 
4. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ว่าเปน็บุคคลส าคัญของโลกในสาขาใด 

ก. ด้านการศึกษา    ข. ด้านวรรณกรรม 
ค.  ด้านการพัฒนาสังคม   ง. ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
5. วรรณคดีเร่ืองใดที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่มีความส าคัญที่สุดในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย? 

ก.  อิเหนา  ข.  ราชาธิราช  ค.  รามเกียรต์ิ   ง.  สามก๊ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจดูค าตอบในหน้าถัดไปได้เลยคะ 



 

 
 
 
 

เฉลยกรอบที่ 2 
 

 
 
1. ตอบ  ข.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
2. ตอบ  ก.  วรรณคดี 
3. ตอบ  ก.  อิเหนา 
4. ตอบ  ข. ด้านวรรณกรรม 
5. ตอบ  ง.  สามก๊ก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได ้
แต่ถ้าตอบผิดต่ ากว่า 4   ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที ่2   

ใหม่อีกครั้งคะ 



 
 

กรอบที่ 3 
 
 

  

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมว่า  
หม่อมเจ้าทับ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับ เจ้าจอมมารดาเรียม เสด็จ 
พระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 ณ พระราชวังเดิม 
 กรุงธนบุรี ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทับ 
 และได้รับพระราชทานพิธีโสกันต์เป็นการพิเศษจากพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2349  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ วันพุธท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 
 
          พระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ของพระองค์ในช่วงตลอดรัชสมัยคือการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ราษฎร 
พระองค์ได้ทรงแก้ไขวิธีการเก็บภาษีอากรแบบเดิม และทรงท าสนธิสัญญาเบอร์นีกับประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 
2369 ท าให้การค้าขายของประเทศรุดหน้าไปอย่างมาก ทางด้านศาสนา ก็ได้ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดและ
พระพุทธรูปจ านวนมาก อันท าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและศิลปกรรมต่าง ๆ มากมาย 
 

          พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2394 รวม พระ
ชนมพรรษา 64 พรรษา ครองสิริราชสมบัติ 27 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวว่า �พระมหาเจษฎา  

ร า ช เ จ้ า � ซึ่ ง แ ป ล ว่ า  �พ ร ะ ม ห า ร า ช เ จ้ า ผู้ มี พ ร ะ ทั ย ต้ั ง มั่ น ใ น ก า ร บ า เ พ็ พ ร ะ ร า ช กิ จ �  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     ค าถามกรอบที่ 3 
 
 
1. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงให้รวบรวมพระราชทรัพย์ไว้ใช้ในราชการแผ่นดินเม่ือจ าเป็น ที่

เรียกว่า เงินถุงแดง? 
ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

2. กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ เป็นพระนามเดิมก่อนเสด็จข้ึนครองราชย์ของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด? 
ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
3. บทบาทส าคัญของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับข้อใด? 

ก.  การค้าขายกับต่างประเทศ    ข.  การท าสนธิสัญญาเบอร์นี   
ค.  การบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม   ง.  การขยายพื้นท่ีเมืองประเทศราช 

 
4. การที่รัชกาลที่ 3 ทรงแต่งเรือส าเภาไปค้าขายยังต่างประเทศส่งผลดีต่อชาติไทยอย่างไร? 

ก.  ท้องพระคลังมีรายได้เพิ่มข้ึน    
ข.  ท าให้ไทยมีช่ือเสียงในฐานะเป็นผู้น าการค้า 
ค.  ท าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าท่ีส าคัญของภูมิภาค     
ง.  สินค้าเกษตรกรของไทยเป็นท่ีต้องการของต่างชาติ 

 
5. นโยบายใหม่ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 คือเร่ืองใด? 

ก.  การตั้งเมืองจ าลองดุสิตธานี  ข.  การใช้ระบบเจ้านายภาษีอากร   
ค.  การใช้นโยบายการค้าแบบเสรี  ง.  การจัดต้ังหอรัษฎากรพิพัฒน ์

 
    

 
 
 
 

 

ตรวจดูสิคะว่าได้คะแนนเท่าไหร่ 



 

 
 
 
 

เฉลยกรอบที่ 3 
 

 
 

1. ตอบ  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. ตอบ  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3. ตอบ  ก.  การค้าขายกับต่างประเทศ 
4. ตอบ  ก.  ท้องพระคลังมีรายได้เพิ่มข้ึน 
5. ตอบ  ข.  การใช้ระบบเจ้านายภาษีอากร   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได ้
แต่ถ้าตอบผิดต่ ากว่า 4   ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที ่3   

ใหม่อีกครั้งคะ 



 
 

   กรอบที่ 4 
 
 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ 
เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับ สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  
มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎ เมื่อครั้นพระชนม 
พรรษาได้ 21 พรรษา ได้ออกผนวชตามพระราชประเพณี แต่ผนวชได้เพียง 15 วัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัยก็เสด็จสวรรคต เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ พระองค์จึงทรงออกผนวช
ต่อจนกระท่ังรัชกาลท่ี 3 เสด็จสวรรคต จึงทรงลาสิกขาและเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 
2394  
          พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการรักษาเอกราชของชาติ 
เนื่องจากในช่วงรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงท่ีชาติมหาอ านาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝร่ังเศส เข้ามา
ล่าอาณานิคมในดินแดนแถบนี้ จึงท าให้พระองค์มีพระราชด าริในการเปิดสัมพันธภาพกับประเทศตะวันตกและ
น ามาสู่การท าสนธิสัญญาเบาว์ริง ในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2398  
          ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์ยังได้ทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมากมาย 
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องวิชาดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก โปรดให้สร้างพระท่ี
นั่งภูวดลทัศไนยขึ้นในพระบรมมหาราชวัง อีกท้ังยังทรงสถาปนาระบบเวลามาตรฐานขึ้น และพระราชกรณีย
กิจท่ีส าคัญในด้านดาราศาสตร์ก็คือการพยากรณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันท่ี 18 สิงหาคม 
พ.ศ. 2411 ซึ่งพระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ได้อย่างแม่นย า 
          หลังจากเสด็จฯ กลับจากการทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ประชวรด้วยพระโรคไข้มาลาเรีย และเสด็จสวรรคตในวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะพระ
ชนมมายุได้ 64 พรรษา รวมระยะเวลาครองราชย์ท้ังหมด 17 ปี และด้วยพระปรีชาสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ รัฐบาลไทยจึงได้มีมติให้ก าหนดวันท่ี 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ
เทิดพระเกียรติให้พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์  
          ต่อมาในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ ให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลส าคัญของโลก 
สาขาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 
2546-254 
 



 

 
 

         ค าถามกรอบที่ 4 
 
 
1. สาเหตุใดที่ท าให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ระบบทุนนิยมโลก? 

ก.  การท าสนธิสัญญาเบาว์ริง  ข.  การปรับปรุงระบบเงินตรา   
ค.  การท าสนธิสัญญาเบอร์นีย์  ง.  การเข้ามาของชาติตะวันตก 

 
2. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีบทบาทด้านพระพุทธศาสนาอย่างไร? 

ก.  สร้างวัดเบญจมบพิตร   ข.  พระราชนิพนธ์เรื่องไตรภูมิพระร่วง   
ค.  จัดต้ังธรรมยุติกนิกายในพระพุทธศาสนา ง.  อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนสักการะ 

 
3. ข้อใดเป็นเหตุผลส าคัญในการปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัยในรัชกาลที่ 4-5 ? 

ก.  เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษา  ข.  เพื่อต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคม   
ค.  เพื่อไม่ให้ต่างชาติเห็นว่าปุาเถ่ือน  ง.  เพื่อต้องการส่งข้าราชการไปศึกษาต่างประเทศ 

 
4. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงใช้นโยบายการทูตท าสัญญาไมตรีกับชาติตะวันตก โดยเสียสละ

ผลประโยชน์ส่วนน้อย เพื่อรักษาเอกราชของชาติ? 
ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
5. สนธิสัญญาเบาว์ริง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยตามข้อใด? 

ก.  ท าให้เกิดการค้าอย่างเสรี    ข.  ท าให้ผลิตเพื่อการค้ามากขึ้น   
ค.  เกิดระบบไร่นาขนาดใหญ่    ง.  ไทยกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ท าได้รึเปล่า ดูสิคะแนนได้เท่าไหร่ 



 

 
 
 
 

เฉลยกรอบที่ 4 
 

 
 

1. ตอบ  ก.  การท าสนธิสัญญาเบาว์ริง 
2. ตอบ  ค.  จัดต้ังธรรมยุติกนิกายในพระพุทธศาสนา 
3. ตอบ  ข.  เพื่อต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคม 
4. ตอบ  ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5. ตอบ  ก.  ท าให้เกิดการค้าอย่างเสรี 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได ้
แต่ถ้าตอบผิดต่ ากว่า 4   ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที ่4   

ใหม่อีกครั้งคะ 



 
 

กรอบท่ี 5 
 
 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อ 
วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2396 มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟูาจุฬาลงกรณ์ฯ  
เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จ 
พระเทพศิรินทราบรมราชินี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมพรรษาเพียง  
15 พรรษา โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411  
โดยในช่วง 5 ปีแรกในรัชกาล เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้ส าเร็จราชการแทน 
          ตลอดรัชกาลของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อระหว่าง
ยุคเก่าและยุคใหม่ ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจทางตะวันตกก็ปรากฏเด่นชัดขึ้น จึงท าให้
พระองค์มีพระราชด าริในการปฏิรูปบ้านเมืองในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของโลก พระองค์
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จประพาสยังต่างประเทศอย่างเป็นทางการ 
          ท้ังนี้พระองค์ได้ทรงออกเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาทุกข์สุขของราษฎร และ
พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีอยู่ในความทรงจ าของอาณาประชาราษฎร์ก็คือ การเลิกทาสและระบบไพร่ 
อันเป็นประเพณีท่ีมีมาอย่างช้านาน และมีพระราชด าริให้ริเริ่มจัดการศึกษาในทุกระดับช้ันเพื่อพัฒนาคนทุก  
หมู่เหล่าให้กลายเป็นก าลังของบ้านเมืองอย่างแท้จริง 
          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ณ 
พระท่ีนั่งอัมพรสถาน ด้วยพระโรคพระวักกะ (ไต) พิการ เมื่อทรงพระชนมพรรษาได้ 58 พรรษา รวมระยะเวลา
สิริราชสมบัติ 42 ปี  
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ 
UNESCO ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณเป็นบคุคลส าคัญของโลกในฐานะท่ีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่
ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกประชาราษฎร์ นอกจากนี้รัฐบาลได้ประกาศให้วันท่ี 23 ตุลาคมของทุกปี 
เป็นวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ 
 
 
 
 
 
 



 
     
    ค าถามกรอบที่ 5 
 
1. ใครคือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เม่ือคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ? 
ก. กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ     ข. สมเด็จเจ้าพระยามหาสุรสิงหนาถ 
ค. กรมพระราชวังบวรมหาเสนารักษ์  ง. เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

 
2. ข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 5 ? 

ก. การจัดต้ังกองลูกเสือ    
ข.   การออกพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร 
ค.    การเริ่มต้นกิจการรถไฟครั้งแรกในประเทศไทย 
ง. การออกพระราชบัญญัติพกิัดกระเษียรอายุลูกทาสลูกไทย 

 
3. พระราชกรณียกิจทีส าคัญด้านสังคมของรัชกาลที่ 5 คือข้อใด? 

ก.  การเลิกทาส     ข.  การห้ามกินหมาก   
ค.  การตั้งมหาวิทยาลัย    ง.  การฟื้นฟูพิธพีืชมงคล 

 
4. การยกเลิกระบบทาสของรัชกาลที่ 5 มีผลดีต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร? 

ก. ท าให้คนอพยพไปอยู่ตามหัวเมือง            ข. เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม 
ค.   มีรายได้จากการเก็บภาษีมากขึ้น          ง. ประหยัดงบประมาณในการเล้ียงดู 

 
5. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ในการเสด็จประพาสยุโรปคร้ังแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว? 
ก.  เพื่อให้ชาวยุโรปยอมแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริง        
ข.  เพื่อกดดันให้ชาติยุโรปคืนดินแดนท่ียึดจากไทย      
ค.  เพื่อให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมอนานาประเทศ       
ง.  เพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยมีความเป็นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 

 

ลองดูค าตอบสิว่าถูกต้องหรือเปล่า 



 

 
 
 
 

เฉลยกรอบที่ 5 
 
 
 

1. ตอบ   ง. เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
2. ตอบ   ก.  การจัดต้ังกองลูกเสือ 
3. ตอบ  ก.  การเลิกทาส 
4. ตอบ  ข.  เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม 
5. ตอบ  ค.  เพื่อให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมอนานาประเทศ 

     
   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได ้
แต่ถ้าตอบผิดต่ ากว่า 4   ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที่ 5   

ใหม่อีกครั้งคะ 



  
 

กรอบท่ี 6 
 
 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ท่ี  
29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระศรีพัชริน 
ทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพเมื่อ 
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2423 และได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
สยามมกุฎราชกุมาร หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟูามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระ
ประชวรและเสด็จสวรรคตในวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2437 ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวสวรรคตในวันอาทิตย์ท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 พระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์ท่ี 6 ในพระบรมราชจักรีวงศ์ 
          หลังจากพิธีบรมราชาภิเษก พระองค์มีพระราชด าริที่จะพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์จึงได้ทรงวางแผนในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ท้ังในด้านการศึกษา 
พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา และประกาศให้การศึกษาในระดับช้ันประถมเป็น
การศึกษาภาคบังคับ และอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจท่ีส าคัญคือ พระองค์มีพระราชด าริให้เปลี่ยนแปลงธงชาติ
จากเดิมที่มีรูปช้าง เป็นธงไตรรงค์แบบในปัจจุบนั ทรงส่งทหารไปฝึกยังต่างประเทศ และไปร่วมรบในสมรภูมิ
สงครามโลกครั้งท่ี 1 อันเป็นท่ีมาของการแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริงในเวลาต่อมา  
          นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเห็นว่าประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้ จึงทรงให้
จัดต้ังองค์การลูกเสือและเสือป่าขึ้น อีกท้ังยงัส่งเสริมให้มีการจัดต้ังดุสิตธานีขึ้นเพื่อทดลองการปกครองแบบ 
ประชาธิปไตย และน าผลท่ีได้มาปรับใช้ในการบริหารประเทศ ส่วนในด้านเศรษฐกิจ ทรงจัดต้ังคลังออมสินขึ้น 
เพื่อให้ประชาชนได้ฝึกการเก็บสะสมทรัพย์ ยกเลิกการพนันบ่อนเบี้ยทุกชนิด และทรงจัดต้ังบริษัทปูนซีเมนต์ไทย
ขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านเมือง ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงพัฒนาด้านการคมนาคม โดยการปรับปรุงและ
ขยายกิจการรถไฟให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ อีกท้ังพระราชทานนามสกุลเพื่อให้คนไทยมีนามสกุลใช้ 
          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระโลหิตเป็นพิษในพระอุทร เมื่อ
วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ณ พระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง ขณะพระชนมพรรษา 
45 พรรษา รวมระยะเวลาครองสิริราชสมบัติ 15 ปี 
 
 
 
 



 

 
 

      ค าถามกรอบที่ 6 
 
 
1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกรณียกิจทุกเร่ือง ยกเว้นข้อใด? 

ก.  จัดต้ังดุสิตธานี     ข.  ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ 
ค.  ตราพระราชบัญญัตินามสกุล   ง.  น าประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลก ครั้งท่ี 2 

 
2. เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ จึงทรงเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังที่ 1 กับฝ่ายพันธมิตร? 

ก. ต้องการดินแดนท่ีเคยเสียไปกลับคืนมา 
ข. เพื่อปูองกันการรุกรานของฝุายอักษะ 
ค. ต้องการแสดงศักยภาพของทหารไทย 
ง. ต้องการแก้ไขสนธิสัญญาท่ีไม่เสมอภาค 

 
3. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 6 ? 

ก.  การสร้างธงไตรรงค์   ข.  การก่อตั้งกองลูกเสือ   
ค.  การสร้างโรงพยาบาลวังหลัง (ศิริราช) ง.  การประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 

 
4. ประเทศไทยได้เปล่ียนธงชาติจากธงช้างเผือกบนพื้นสีแดงเป็นธงไตรรงค์ในรัชสมัยใด? 

ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
5. การประกาศใช้พระราชบญัญัตินามสกลุในประเทศไทย เร่ิมในรัชสมยัใด? 

ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

 
 
 
 
 

 

ง่ายมากใช่มั๊ยคะ ลองดูสิว่าได้คะแนนเท่าไหร่ 



 

 
 
 
 

เฉลยกรอบที่ 6 
 

 
 

1. ตอบ  ง.  น าประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลก ครั้งท่ี 2 
2. ตอบ  ง.  ต้องการแก้ไขสนธิสัญญาท่ีไม่เสมอภาค 
3. ตอบ  ค.  การสร้างโรงพยาบาลวังหลัง (ศิริราช) 
4. ตอบ  ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5. ตอบ  ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได ้
แต่ถ้าตอบผิดต่ ากว่า 4   ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที ่6   

ใหม่อีกครั้งคะ 



 
 

กรอบท่ี 7 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
          พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระนามเดิมว่า  
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูาประชาธิปกศักดิเดชน์ฯ เป็นพระราชโอรส 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436  
และเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมพรรษาได้ 32 พรรษา ในวันท่ี 25  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468  
          ในช่วงตลอดรัชสมัย พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย ท้ังในด้านการศึกษาและศาสนา 
ซึ่งในด้านการศึกษาพระองค์ได้ทรงปฏิรูประบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และทรงเป็นพระมหากษัตริย์
องค์แรกที่เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ส่วนในด้านศาสนา พระองค์ทรงมีพระกระแสรับส่ังให้จัดพิมพ์
พระไตรปิฎกฉบับอักษรไทยสมบูรณ์ ท่ีมีช่ือเรียกว่า "พระไตรปิฎกสยามรัฐ" 
          พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายในระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งก่อนท่ี
จะเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง พระองค์ได้มพีระราชด าริที่จะมอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน แต่
ในช่วงการร่างรัฐธรรมนูญ กลับทรงถูกคัดค้านจากขุนนางช้ันผู้ใหญ่หลายคน จนกระท่ังเกิดการเปล่ียนแปลง
การปกครองในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
พระราชทานรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรก
ของประเทศไทย ในวันท่ี 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 
          หลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
ร าไพพรรณี พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชด าเนินไปเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศในแถบยุโรป และ
ประทับท่ีประเทศอังกฤษเพื่อทรงเข้ารับการผ่าตัดและรักษาพระเนตร ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 
พ.ศ. 2477 รวมเวลาครองราชสมบัติ 9 ปี 3 เดือน 4 วัน และประทับอยู่ท่ีประเทศอังกฤษจนสวรรคตเมื่อวันท่ี 
30 พฤษภาคม 2484 ขณะพระชนมมายุ 48 พรรษา 
 
 
 
 
 
 



 
 

        ค าถามกรอบที่ 7 
 
1. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มิได้ปฏิบติัพระราชกรณียกิจตามข้อใด? 

ก.  พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก   
ข.  ให้มีการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า  
ค.  เปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก   
ง.  เปล่ียนแปลงการปกครองแบบราชาธิปไตยเป็นแบบประชาธิปไตย 

 
2. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สร้างขึ้นในรัชสมัยใด? 

ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

3. รัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรกของประเทศไทย ตรงกับข้อใด? 
ก.  24 มิถุนายน พ.ศ. 2475    ข.  10 มิถุนายน พ.ศ. 2475   
ค.  10 ธันวาคม พ.ศ. 2475    ง.  24 ธันวาคม พ.ศ. 2475 

 
4. "พระไตรปิฎกสยามรัฐ" รัชกาลใดโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ขึ้น? 

ก.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
5. ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย วันที่เท่าใด? 
ก.  10 มิถุนายน พ.ศ. 2475    ข.  24 มิถุนายน พ.ศ. 2475   
ค.  10 ธันวาคม พ.ศ. 2475    ง.  24 ธันวาคม พ.ศ. 2475 

 
 
 
 
 
 
 

 

ลองดูค าตอบสิว่าถูกต้องหรือเปล่า 



 

 
 
 
 

เฉลยกรอบที่ 7 
 

 
 

1.  ตอบ  ค.  เปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก 
2. ตอบ  ค.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3. ตอบ  ค.  10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 
4. ตอบ  ก.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5. ตอบ  ข.  24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได ้
แต่ถ้าตอบผิดต่ ากว่า 4   ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที ่6   

ใหม่อีกครั้งคะ 



 
 

กรอบท่ี 8 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล หรือพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงเป็นพระโอรส 
องค์แรกของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูามหิดลอดุลเดช กรมหลวง 
สงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)  
กับหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)  
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2468 ณ โรงพยาบาลเมือง 
ไฮเดลแบร์ก ประเทศเยอรมนี และเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ล าดับท่ี 8 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันท่ี 
2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ขณะพระชนมพรรษาได้ 8 ปี 5 เดือน 11 วัน 
          ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ อยู่ในช่วงภาวะสงคราม ท้ังสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา 
จึงท าให้โดยส่วนใหญ่แล้วพระองค์จะประทับอยู่ในต่างประเทศเพื่อทรงศึกษาเล่าเรียน โดยเสด็จนิวัติกลับ
ประเทศไทยครั้งแรกหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ขณะนั้นพระองค์ทรงมี
พระชนมพรรษาเพียง 13 พรรษา และครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2488 โดยในการเสด็จนิวัติประเทศ
ไทยครั้งท่ี 2 พระองค์ได้เสด็จฯ ตามค ากราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาล  
          ในช่วงท่ีพระองค์ประทับอยู่ในประเทศไทย พระองค์ได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนราษฎรในหลายจังหวัด 
และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เสด็จประพาสส าเพ็ง ซึ่งถือเป็นการสร้าง
สัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างคนไทยและคนจีนหลังจากเกิดความร้าวฉาน 
          จนกระท่ังในวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ก่อนถึงก าหนดการเสด็จฯ กลับไปศึกษาต่อระดับช้ันปริญญา
เอก พระองค์ได้เสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืนในที่บรรทม ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง 20 ปี 9 เดือน รวม
ระยะเวลาครองสิริราชสมบัติท้ังส้ิน 12 ปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

       ค าถามกรอบที่ 8 
 
 
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวไทยกับชาวจีน

อย่างไร? 
ก. ทรงเรียกท้ังสองฝุายมไกล่เกล่ีย 
ข. ทรงเสด็จประพาสส าเพ็ง 
ค. ทรงมอบหมายให้รัฐบาลแก้ปัญหา 
ง. ทรงพระราชทานสิทธิพิเศษให้กับชาวจีน 

 
2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัติกลับประเทศไทยคร้ังแรกเม่ือใด? 

ก. วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481    ข. วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2488  
ค.  วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489    ง. วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2489 

 
3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชย์เม่ือพระชนม์พรรษาได้เท่าใด? 

ก.  8 พรรษา  ข.  13 พรรษา  ค.  15 พรรษา  ง.  17 พรรษา 
 
4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ล าดับท่ี 8 แห่ง

ราชวงศ์จักรี เมื่อใด? 
ก. วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2477   ข. วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2488  
ค.  วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489    ง. วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2489 

 
5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งท่ี 2 เม่ือใด? 

ก. วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481    ข. วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2488  
ค.  วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489    ง. วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2489 

 

 
 
 
 
 
 

 

ลองดูค าตอบสิว่าถูกต้องหรือเปล่า 



 

 
 
 
 

เฉลยกรอบที่ 8 
 

 
 

1. ตอบ  ข. ทรงเสด็จประพาสส าเพ็ง 
2. ตอบ  ก. วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481  
3. ตอบ  ก.  8 พรรษา 
4. ตอบ  ก.  วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 
5. ตอบ  ข. วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2488 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได ้
แต่ถ้าตอบผิดต่ ากว่า 4   ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที ่6   

ใหม่อีกครั้งคะ 



 
 

กรอบท่ี 9 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

           
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระนามเดิมว่า  

�พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช� ทรงเป็นพระราชโอรสใน 
สมเด็จเจ้าฟูามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการ 
เฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาลย์ เสด็จพระราชสมภาพ เมื่อวันท่ี  
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบิร์น รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเสด็จ  
ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลท่ี 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 
ปัจจุบันทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสวยราชย์นานท่ีสุดในโลกท่ีมีพระชนมชีพอยู่ และยาวนานท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร์ประเทศไทย โดยจะมีพิธีเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2559 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างมากมาย ซึ่งล้วน
แต่สร้างคุณอนันต์ให้แก่ราษฎรชาวไทย พระราชทานโครงการในพระราชด าริกว่า 2,000 โครงการ เพื่อ
ประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ทรงตรากตร าพระวรกายทรงงานอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แม้ในยามท่ี
ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจอย่างหนัก ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 พระองค์ก็ได้พระราชทานแนวคิดเรื่อง 
"เศรษฐกิจพอเพียง" และ "เกษตรทฤษฎีใหม่" เพื่อให้พสกนิกรได้พึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียง 
จนได้รับการยกย่องจากส านักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล
ความส าเร็จด้านการพัฒนามนุษย์ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) เมื่อ
วันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
          ในด้านพระปรีชาสามารถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป่ียมไปด้วยพระอัจฉริยภาพท้ังในด้าน
ดนตรี กีฬา และด้านภาษา พระองค์พระราชนิพนธ์บทเพลงไว้มากกว่า 40 เพลง และพระราชนิพนธ์งานเขียน
ถึง 18 ช้ิน ในด้านกีฬา พระองค์โปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษ โดยทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยแข่งเรือใบใน
กีฬาแหลมทองครั้งท่ี 4 ระหว่างวนัท่ี 9-16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ซึ่งในครั้งนี้พระองค์ทรงชนะเลิศเหรียญทอง 
โดยทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

      ค าถามกรอบที่ 9 
 
1. “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม” เป็นพระราชด ารัสของ
พระมหากษัตริย์พระองค์ใด? 

ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก 

 
2. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงริเร่ิมโครงการแก้มลิง เพื่อวัตถุประสงค์ใด? 
 ก. บ าบัดน้ าเสีย     ข. แก้ปัญหาน้ าท่วม 
 ค. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร   ง. ปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
3. ข้อใดคือภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการอนุรักษ์ดิน? 

ก.  โครงการแก้มลิง     ข.  การท าฝายกั้นน้ า 
ค.  การปลูกหญ้าแฝก    ง.  การปลูกผักตบชวา 

 
4. ประเภทกีฬาในข้อใดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดปรานมากที่สุด? 

ก.  ว่ายน้ า      ข.  ยิงปืน 
ค.  แข่งเรือใบ     ง.  เทเบิลเทนนิส 

 
5. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการยกย่องจากส านักงานโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ (UNDP) เร่ืองใด? 
ก.  ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์   ข.  การพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
ค.  ด้านดนตรีและกีฬา    ง.  การพัฒนามนุษย์ 

 

 
 
 
 
 
 

 

ง่ายมากใช่มั๊ยคะ ลองดูสิว่าได้คะแนนเท่าไหร่ 



 

 
 
 
 

เฉลยกรอบที่ 9 
 

 
 

1. ตอบ  ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
2. ตอบ  ข. แก้ปัญหาน้ าท่วม 
3. ตอบ  ค.  การปลูกหญ้าแฝก 
4. ตอบ  ค.  แข่งเรือใบ 
5. ตอบ  ง.  การพัฒนามนุษย ์

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได ้
แต่ถ้าตอบผิดต่ ากว่า 4   ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที ่9   

ใหม่อีกครั้งคะ 



แบบทดสอบหลังเรยีน เรื่อง บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์           
(สถาบันพระมหากษัตรยิ์ไทยสมัยรตันโกสินทร์) 

 
 

 
 
 

ค าสั่ง :  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  แล้วท าเครื่องหมาย X  
ลงในกระดาษค าตอบท่ีแจกให้ 

 

1. เหตุการณ์ใด ไม่ได้ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5? 
ก. การตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน ์
ข. การจัดต้ังมณฑลเทศาภิบาล 
ค. การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ง. การจัดต้ังเคาน์ซิล ออฟ เสตต (Council of state) 

2. ในสมัยรัชกาลใดที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีพิธีการถือน้ าพิพัฒน์สัตยา? 
ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

3. การเสด็จประพาสยุโรปคร้ังแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่ออะไร? 
ก. ให้ฝรั่งเศสยอมแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริง   
ข. ให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยต้องการรักษาความเป็นกลาง 
ค. ให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนท่ียึดไปจากไทยในเหตุการณ์ ร.ศ.112      
ง. ให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมออารยประเทศ 

4. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นพระองค์แรกที่เสด็จฯ ยังต่างประเทศ? 
ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

5. การก าหนดให้ใช้เงินบาทเปน็สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสนิค้าเกิดขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด? 
ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

6. การก าหนดให้ใช้ค าน าหน้าอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด? 
ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

7. การปฏิรูปกฎหมายและการศาลไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด? 
ก.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 



8. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด เป็นผู้ก าหนดให้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ? 

ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

9. วัดในรัชกาลที่ 3 วัดใดที่มีการสร้างตามแบบพระราชนิยม คือ ผสมกับศิลปะแบบจีน? 
ก. วัดเทพธิดารามวรวิหาร    ข. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
ค. วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร    ง. วัดราชนัดดารามวรวิหาร 

10. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ว่าเปน็บุคคลส าคัญของโลกในสาขาใด? 

ก. ด้านการศึกษา     ข. ด้านวรรณกรรม 
ค.  ด้านการพัฒนาสังคม    ง. ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

11. สงครามคร้ังส าคัญที่สุดระหว่างไทยกับพม่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือข้อใด? 
 ก. สงครามเก้าทัพ    ข. สงครามเชียงกราน 
 ค. สงครามช้างเผือก    ง. สงครามบ้านบางระจัน 
12. เหตุใดที่ท าให้รัชกาลที่ 4 ตัดสินพระทัยเปิดประเทศท าสนธิสัญญากับมหาอ านาจตะวันตก? 
 ก. เพื่อให้เกิดระบบการค้าเสรี   ข. เพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง 
 ค. เพื่อประโยชน์ของชนช้ันปกครอง  ง. เพื่อจะได้มีอ านาจอย่างประเทศตะวันตก 
13. วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยสมัยรัชกาลที่ 7 มีสาเหตุที่ส าคัญที่สุดมาจากอะไร? 
 ก. รัฐบาลใช้จ่ายอย่างฟุุมเฟือย   ข. ความวุ่นวายทางการเมือง 
 ค. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลก   ง. เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
14. สาเหตุใดที่ท าให้การค้าข้าวของไทยเจริญเติบโตอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 4? 
 ก. การใช้นโยบายการค้าแบบเสรี   ข. ชาวนาได้กรรมสทิธ์ิท่ีดินทัว่ประเทศ 
 ค. มีการใช้เคร่ืองจกัรในการเพาะปลกู  ง. มีการขยายพืน้ท่ีการท านาอยา่งมาก 
15. การปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5 เกิดจากสาเหตุใดน้อยที่สุด? 
 ก. ความเส่ือมของระบบมูลนาย-ไพร่  ข. เหตุการณ์วุ่นวายภายในประเทศ 
 ค. โครงสร้างการปกครองเดิมล้าสมัย  ง. การคุกคามจากจักวรรดินิยมตะวันตก 
16. การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นใน
สมัยรัชกาลใด? 

ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

17. ข้อใดคือประโยชน์ส าคัญที่สุดที่ได้รับจากการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5? 
 ก. ได้เดินทางเปล่ียนบรรยากาศ   ข. ทราบความเป็นอยู่ของราษฎร 
 ค. แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในหัวเมืองต่างๆ  ง. ทราบการท างานของข้าราชการท้องถิ่น 



18. ข้อใดคือพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย? 
 ก. การตั้งกรมโขนและละคร   ข. การใช้ซอในวงมโหรีของไทย 
 ค. การปรับปรุงท่าร าและละคร   ง. การส่งเสริมให้คนไทยเล่นโขน 
19. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงริเร่ิมโครงการแก้มลิง เพื่อวัตถุประสงค์ใด? 
 ก. บ าบัดน้ าเสีย     ข. แก้ปัญหาน้ าท่วม 
 ค. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร   ง. ปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
20. สารานุกรมส าหรับเยาวชน ซ่ึงเป็นวรรณกรรมที่มีค่ายิ่งจัดท าขึ้นในรับสมัยใด? 

ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ข.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ค.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ง.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท าได้ทุกข้อแน่ๆ เลย เดี๋ยวลองตรวจค าตอบดูนะคะ ถ้าผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดแสดงว่านักเรียนเก่งมากคะ อย่าเผลอแอบดู

ค าตอบก่อนนะคะ 



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
  
 
 
 

1. ตอบ  ค. การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. ตอบ  ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3. ตอบ  ง. ให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมออารยประเทศ 
4. ตอบ  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5. ตอบ  ค.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
6. ตอบ  ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
7. ตอบ  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
8. ตอบ  ก.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
9. ตอบ  ข. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
10. ตอบ  ข. ด้านวรรณกรรม 
11. ตอบ  ก. สงครามเก้าทัพ 
12. ตอบ  ข. เพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง 
13. ตอบ  ค. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลก 
14. ตอบ  ง. มีการขยายพืน้ท่ีการท านาอยา่งมาก 
15. ตอบ  ข. เหตุการณ์วุ่นวายภายในประเทศ 
16. ตอบ  ค.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
17. ตอบ  ข. ทราบความเป็นอยู่ของราษฎร 
18. ตอบ  ค. การปรับปรุงท่าร าและละคร 
19. ตอบ  ข. แก้ปัญหาน้ าท่วม 
20. ตอบ  ง.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 

  
 
 
 
 

 

 

ตรวจดูคะแนนแลว้เป็นอย่างไรบ้างคะ สงสัยได้คะแนนเต็ม
แน่ๆ เลย  
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