๔

ผังสาระการเรียนรู้รวม
๑. การสถาปนา
อาณาจักรรัตนโกสินทร์

๒. พัฒนาการด้านต่าง ๆ
สมัยรัตนโกสินทร์

การสถาปนาอาณาจักรัตนโกสินทร์
กรุงรัตนโกสินทร์ราชธานีของไทย
พระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น
ยุคปฏิรูปประเทศให้เป็นแบบสมัยใหม่
ยุคปฏิรูปการปกครองเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย

กรุงรัตนโกสินทร์
ของเรา
๓. บุคคลสำคัญ
สมัยรัตนโกสินทร์

๔. ภูมิปัญญาไทย
สมัยรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

ภูมิปัญญาไทยในการรักษาสุขภาพ
ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม
ภูมิปัญญาไทยด้านวรรณกรรม

ชุดกิจกรรมเสริมเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ของเรา
เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดนี้ นะคะนักเรียน

ในหน้าต่อไป...เราไปเรียนรู้เนื้อหาใน
เล่มที่ 1 เรื่องสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์กันเลยค่ะเพื่อนๆ

๕

ผังสาระการเรียนรู้

เอกสารประกอบการเรียนเล่มที่ ๑
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์

๑. การสถาปนา
อาณาจักรรัตนโกสินทร์

๒. กรุงรัตนโกสินทร์ราชธานี
ของไทย

๓. พระมหากษัตริย์ไทย
สมัยรัตนโกสินทร์

1. การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
2. สาเหตุที่กรุงธนบุรีไม่เหมาะกับการเป็น
ราชธานี
3. ทำไมจึงเลือกกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
1. พระบรมมหาราชวัง
2. ประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์
3. การก่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
4. การสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
1.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2.พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
3.พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
4.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
6.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
7.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
8.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล
9.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
บรมนาถบพิตร
10.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

๖

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวและทำเครื่องหมายกากบาท ( )
ลงในกระดาษคำตอบ ( 10 คะแนน )
๑. พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ มีพระนามว่าอย่างไร
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

๒. วันจักรี มีความสำคัญอย่างไรกับวันใด
ก. วันสวรรคตของรัชกาลที่ 1
ข. วันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 1
ค. วันสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
ง. วันขึ้นครองราชย์รัชกาลทที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี

3. ถ้านักเรียนจะเดินทางไปเที่ยวพระบรมมหาราชวัง นักเรียนจะต้องเดินทางไป
ที่จังหวัดใด
ก. ธนบุรี
ข. อยุธยา
ค. สุโขทัย
ง. กรุงเทพมหานคร

๗

4. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่ กรุงธนบุรีไม่เหมาะกับการเป็นเมืองหลวงคือข้อใด
ก. มีน้ำกัดเซาะตลิ่งพังตลอดเวลา
ข. มีพื้นที่ว่างในการขยายอาณาเขต
ค. พระราชวังเดิมคับแคบขนาบด้วยวัดทั้ง 2 ข้าง
ง. มีแม่น้ำไหลผ่านตรงกลางเรียกว่าเมืองอกแตก

5. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่สถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวง
ก. มีวัดขนาบทั้ง 2 ข้าง
ข. มีพื้นที่ว่างในการขยายอาณาเขตในอนาคต
ค. มีแม่น้ำล้อมรอบเหมาะแก่การป้องกันข้าศึก
ง. พื้นที่มีความอุดสมบูรณ์ เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน

6. ทำไมพระแก้วมรกต จึงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกรุงรัตนโกสินทร์
ก. เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย
ข. เพราะเชื่อในอานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกต
ค. รัชกาลที่ ๑ ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากกรุงธนบุรี
มาประดิษฐานที่วัดในพระบรมมหาราชวัง
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
7. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีการสร้างวัดขึ้นภายใน
พระบรมมหาราชวัง คือวัดใด
ก. วัดบวรนิเวศวิหาร
ข. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ค. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร

๘

8. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์
ก. ทำเลที่ตั้งเหมาะสมในการป้องกันข้าศึก
ข. เป็นศูนย์กลางทางการค้ามีเส้นทางออกสู่ทะเล
ค. แม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางเป็นเมือง “อกแตก”
ง. พื้นที่มีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา เรื่องพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ก. เพื่อเป็นที่ชื่นชม
ข. เพื่อให้ทำข้อสอบได้
ค. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ง. เพื่อได้รู้จักพระนามของพระมหากษัตริย์ และ พระราชประวัติ
ของทุกพระองค์
10. สมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ ๑๐ มีพระนามว่าอย่างไร
ก. สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ข. สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
ค. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ง. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตั้งใจทำข้ อสอบกันนะจ๊ ะ...
เพื่อนๆ

๙

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่อ............................................................................................. ชั้น............ เลขที่.............
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวและทำเครื่องหมาย
(X) ลงในกระดาษคำตอบ
ข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ก

ข

ค

ง

รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน

ตอบผิด 0 คะแนน

สรุป

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน

คะแนน

ทำ 8 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์การประเมิน
(ลงชื่อ)......................................................ผูป้ ระเมิน
(นางวรรณธิวา ธรรมโชติ)

๑๐

ในเล่มที่ 1 นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ เรื่องการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
1. การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
2. กรุงรัตนโกสินทร์ราชธานีของไทย
3. พระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 1 – 10

เพื่อน ๆ คะ เราไปเรียนรู้พร้อม
กันในเล่มนี้ เรื่องการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์กันเลยนะคะ
...

๑๑

ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์

1. การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
ในช่วงปลายสมัยธนบุรี พ.ศ ๒๓๒๕ ได้เกิดการจลาจลใน
กรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ภาพที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
ที่มา : fb ห้องสื่อครูบาส
(นายทองด้วง)
สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
ภายหลังที่ได้ทรงเลิกทัพกลับจากกรุงกัมพูชาได้ยกทัพเข้ามาปราบปรามจนสำเร็จ
บรรดาขุนนางน้อยใหญ่ทั้งหลายก็พากันอ่อนน้อมยอมสวามิภักดิ์ เรียกร้องให้แก้ไขวิกฤติการณ์
พร้อมกันนั้นก็พากันอันเชิญให้พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินไทยสืบ
ต่อไป เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี ขณะนั้นมีพระชนมายุ
ได้ ๔๖ พรรษา และในสมัยรัชกาลที่ ๙ ได้ถวายพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ภาพที่ ๑) ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันจักรี
เพื่อระลึกถึงวันแห่งการสถาปนาราชวงศ์จักรี
เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงโปรดให้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรี มาตั้งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้าม
กับราชธานีเดิม โดยมีสาเหตุการย้ายราชธานีดังในเนื้อหาต่อไป

นักเรียนคะ ผู้สถาปนาอาณาจักร
รัตนโกสินทร์ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
วันที่ ๖ เมษายนของทุกปีเป็นวันจักรี
มีความสำคัญคือวันขึ้นครองราชย์รัชกาล
ที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี

๑๒

2. สาเหตุที่กรุงธนบุรีไม่เหมาะกับการเป็นราชธานี

ภาพที่ ๒ แผนที่อาณาจักรกรุงธนบุรี
ที่มา: https://klongsarn.wordpress.com
สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

ทำไมกรุงธนบุรีจึงไม่เหมาะสมกับการเป็นราชธานี สาเหตุเนื่องมาจากเหตุผล ดังต่อไปนี้
1. มีประชากรตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น ถ้าขยายเมืองออกไปทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำจึงไม่เหมาะสม
แก่การปกป้องบ้านเมือง เพราะเมืองมีลักษณะเป็นเมือง “อกแตก” คือ มีแม่น้ำไหลผ่าน
เมือง ทำให้ป้องกันข้าศึกได้ยาก และไม่สามารถขยายเมืองออกไปได้อีก
2. พระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีเดิมมีอาณาเขตคับแคบ และถูกขนาบด้วยวัดทั้ง 2
ด้าน คือ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) จึงไม่สามารถ
ขยายเขตพระราชวังออกไปได้
3. ฝั่งที่ตั้งของกรุงธบุรีเดิมอยู่บนท้องคุ้งของแม่น้ำ ทำให้ตลิ่งถูกกัดเซาะพังทลายอยู่
ตลอดเวลา จึงไม่เหมาะแก่การสร้างอาคารหรือถาวรวัตถุใด ๆ ไว้ริมฝั่งแม่น้ำ (ภาพที่ 2)

๑๓

3. ทำไมจึงเลือกกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี

ภาพที่ ๓ แผนที่อาณาจักรรัตนโกสินทร์
ที่มา: https://sites.google.com
สืบค้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรี
มาทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเหตุผลดังนี้
1. ทำเลที่ตั้งเหมาะสมมีแม่น้ำล้อมรอบเหมาะแก่การป้องกันข้าศึก ( ภาพที่ 3 )
2.บริ เ วณฝั ่ ง ตะวั น ออกของแม่ น ้ ำ เจ้ า พระยา มี ล ั ก ษณะเป็ น ทุ ่ ง โล่ ง
สามารถขยายเมืองได้กว้าง มีพื้นที่ว่างในการขยายอาณาเขตในอนาคต
3. พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน

๑๔

สรุปสาเหตุการย้ายราชธานี

กรุงธนบุรี

กรุงรัตนโกสินทร์

1. มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่ากลาง เรียกว่า
เมือง “อกแตก”ทำใหข้าศึกโจมตีได้ง่าย

1. ทำเลที่ตั้งเหมาะสมมีแม่น้ำล้อมรอบ
เหมาะแก่การป้องกันข้าศึก

2. พระราชวังเดิมคับแคบยากที่จะขยาย
เพราะมีวัดขนาบ 2 ด้าน คือ วัดอรุณราชวราราม และวัดโมลีโลกยาราม

2. มีพื้นที่ว่างในการขยายอาณาเขตใน
อนาคต

3. ที่ตั้งกรุงธนบุรีมีน้ำเซาะตลิ่งพังทลาย
ตลอดเวลา

3. พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
ตั้งถิ่นฐาน

๑๕

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
1. เป็นศูนย์กลางทางการค้า กรุงรัตนโกสินทร์มีที่ตั้งไม่ไกลจากปากแม่น้ำมีแม่น้ำ
เจ้าพระยาไหลผ่านเมืองลงสู่ทะเลอ่าวไทย ทำให้การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมีความ
สะดวกรวมไปถึงทำเลที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับอินเดีย จึงเป็นศูนย์กลางการค้า
ทำให้ได้รับวัฒนธรรมใหม่ ๆ และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอาณาจักรได้ (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 ท่าเรือการค้าสมัยรัตนโกสินทร์
ที่มา: https://c80bc95e-a-c430994b-s-sites.googlegroups.com
สืบค้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

2. มี ท ี ่ ต ั ้ ง ในทางยุ ท ธศาสตร์ เ หมาะสม ตำบลบางกอกซึ ่ ง เป็ น ที ่ ต ั ้ ง ของกรุ ง รัตนโกสินทร์มีแม่น้ำเป็นกำแพงเกือบครึ่งเมือง ส่วนด้านตะวันออกของเมืองเป็นที่ราบลุ่ม
ทะเลตม น้ำท่วมเป็นเวลานานในฤดูน้ำหลากเป็นด่านป้องกันข้าศึกได้อย่างดีการก่อสร้าง
เมืองก็มีการสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบอย่างแข็งแรง มีป้อมปราการโดยรอบนอกกำแพง
เมืองมีการขุดคูเมืองเป็นแนวป้องกันข้าศึกอีกทั้งมีบริเวณโดยรอบพระนครเป็นที่ราบซึ่ง
สามารถขยายเมืองออกไปได้เรื่อย ๆ (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์ในอดีต
ที่มา: https://pantip.com สืบค้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

๑๖

3. พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามรถด้านการทำสงครามมาตั้งแต่สมัยธนบุรี ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์
เมื่อพม่ายกทัพหวังจะเข้ามาโจมตีเพื่อมิให้ไทยตั้งตัวได้ พระองค์และพระราชอนุชา คือ สมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ก็ทรงยกทัพออกไปป้องกัน
นอกพระนครมิให้กองทัพข้าศึกยกเข้ามาประชิ ดพระนครได้ ทำให้กรุงรัตนโกสินทร์มีความ
มั่นคงเป็นราชธานีของไทยมาจนกระทั่งปัจจุบัน (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 พระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี
ที่มา: fb เตรียมสอบดอทคอม
สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

4. เป็นบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของ
แม่ น้ ำ เจ้ า พระยามี ด ิ น และน้ ำ อดุ ม สมบู ร ณ ์ ส ามารถทำการเพาะปลู ก ได้ ผ ลดี ท ำให้
เกษตรกรรมเจริญก้าวหน้า (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 การทำนาอาชีพหลักของคนไทย
ที่มา: https://www.marketingoops.com
สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

๑๗

ใบกิจกรรมที่ ๑.1
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย

หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง หรือ

x หน้าข้อความหน้าข้อความที่เห็นว่าผิด
ตัวอย่าง

.............. 1. วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี คือวันจักรี

____๑. ผู้สถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
____๒. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงขึ้นครองราชย์ วันที่ ๕ ธันวาคม
____๓. รัชกาลที่ ๑ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แห่งราชวงศ์จักรี
____๔. กรุงธนบุรี มีพื้นที่ว่างในการขยายอาณาเขตในอนาคต
____๕. กรุงธนบุรี มีน้ำกัดเซาะตลิ่งพังทลายตลอดเวลา
____๖. กรุงธนบุรี มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่ากลางเรียกว่า เมือง “อกแตก”
____๗. วัดที่ขนาบกรุงธนบุรี คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
____๘. กรุงรัตนโกสินทร์ มีพื้นที่คับแคบ เพราะขนาบด้วยวัดทั้งสองข้าง
____๙. กรุงรัตนโกสินทร์มียุทธศาสตร์ที่ตั้งเหมาะสมมีแม่น้ำล้อมรอบเหมาะแก่การป้องกันข้าศึก
____๑๐. กรุงรัตนโกสินทร์เป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเรือ

เกณฑ์การให้คะแนน

ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน
ตอบผิด 0 คะแนน
สรุป
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ได้คะแนน...............คะแนน
ทำได้ 6 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์การประเมิน

๑๘

ใบกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง สาเหตุการย้ายราชธานี
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ เรื่อง การย้ายราชธานี และปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ มาให้ถูกต้อง
สรุปสาเหตุการย้าย
ราชธานี

ตัวอย่าง

1. กรุงธนบุรีมีราษฎรเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องขยายเมืองออกไป
สรุปสาเหตุการย้ายราชธานี
กรุงธนบุรี

กรุงรัตนโกสินทร์

1.………………………………………………………………………

4.………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
……………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5.………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
6.………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
……………

๑๙

คำชี้แจง ให้นกั เรียนบอกปัจจัยที่สง่ ผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์

ตัวอย่าง 1. กรุงรัตนโกสินทร์มีทตี่ ั้งไม่ไกลจากปากแม่น้ำมีแม่น้ำเจ้าพระยา
ไหลผ่านเมืองลงสู่ทะเลอ่าวไทย

7

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

8

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

9

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

10

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

เกณฑ์การให้คะแนน

ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน
ตอบผิด 0 คะแนน
สรุป
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ได้คะแนน...............คะแนน
ทำได้ 6 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์การประเมิน

๒๐

ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง กรุงรัตนโกสินทร์ราชธานีของไทย
1. พระบรมมหาราชวัง

ภาพที่ 8 พระบรมมหาราชวัง
ที่มา : https://www.khaosod.co.th
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562

พระบรมมหาราชวัง (ภาพที่ 8) เป็นพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แม้ปัจจุบันจะไม่เป็น ที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์แล้ว แต่พระบรมมหาราชวังก็ยังคงถูกใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ
ทุกปีจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย
ปัจจุบันราชธานีของไทยมีชื่อว่า “กรุงเทพมหานคร”

๒๑

2. ประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์

ภาพที่ 9 อาณาจักรธนบุรี
ที่มา : http://historydo.blogspot.com
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562

พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์
เป็นปฐมวงศ์จักรี แล้วทรงพิจารณาเห็นว่ากรุงธนบุรีไม่เหมาะสมที่จะเป็นราชธานีอีกต่อไป
(ภาพที่ 9) เนื่องจากมีพื้นที่คับแคบและขนาบด้วยวัดทั้ง 2 ข้าง ทำให้ไม่สามารถขยายเมือง
ให้กว้างขวางได้ ประกอบกับทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้าพระยามีน้ำเซาะตลิ่งพังอยู่เสมอ
ทั้งเมืองธนบุรีมีสภาพเป็นเมืองอกแตกเพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมืองเวลามีศึก
สงครามจะเสียเปรียบข้าศึก การระวังรักษาเมืองทำได้ยากพระองค์จึงโปรดเกล้า ฯ ให้ย้าย
ราชธานีมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ ำเจ้าพระยาเพราะมีชัยภูมิที่เหมาะสมสำหรับการ
ป้องกันข้าศึกเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นหัวแหลมมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นปราการธรรมชาติ
ทั้งทิศตะวันตกและทิศใต้ หากขุดคลองทางทิศเหนือและทิศตะวันออกจะทำให้ราชธานีแห่ง
ใหม่มีลำน้ำล้อมรอบเป็นคูเมืองสร้างความมั่นคงให้ราชธานีได้
นอกจากนี้ยังเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบกว้างขวางสามารถขยายตัวเมืองออกไป เพื่อ
สร้างราชธานีให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับการเป็นศูนย์กลางของอาณาจัก รรัตนโกสินทร์ บริเวณ
ที่จะสร้างราชธานีแห่งใหม่นี้ เดิมเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนชาวจีน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกล้าฯ ให้ชุมชนชาวจีน ย้ายไปสร้างบ้านเรือนในที่แห่งใหม่
ในระหว่างบริเวณคลองวัดสามปลื้มถึงคลองสำเพ็ง ต่อมาบริเวณนี้เรียกว่าสำเพ็งพร้อม
ชดเชยค่าเสียหายให้

๒๒

3. การก่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี

ภาพที่ 10 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)
ที่มา : https://www.boonthong59.com
สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562

ภาพที่ 11 พระพุทหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต)
ที่มา : https://www.bloggang.com
สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีการสร้างพระนครแห่งใหม่
ได้ยึดแบบอย่างของพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาทั้งรูปแบบการก่อสร้างพระนครและการ
สร้างพระบรมมหาราชวัง หลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วจึงโปรดให้สมโภชพระนคร พร้อมทั้ง
พระราชทานนามว่า กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ทรง โปรดให้อัญเชิญ พระพุทหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) (ภาพที่ 11) มาจากกรุงธนบุรีมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (ภาพที่ 10) ตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อป้อมวิไชเยนทร์ และกำแพงเมืองธนบุรี
ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งฟากตะวันออก เพื่อขยายพระนครให้กว้างออกไป และเพื่อป้องกันการโจมตี
จากข้าศึก โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเป็นคูเมืองทางด้านทิศตะวันออกและทางทิศเหนือ โดย
ขุดคลองคูพระนครตั้งแต่บางลำพูเหนือวัดสามปลื้ม พระราชทานนามว่าคลองรอบกรุง และ
ให้ขุดคลองตั้งแต่ปากคลองรอบกรุงทางใต้ไปจนถึงปากคลองด้านเหนือ และโปรดเกล้าฯ
ให้ขุดคลองหลอดจากคลองคูเมืองเดิม 2 คลองออกไปบรรจบคลองรอบกรุงที่ขุดใหม่
นอกจากนี้ยังโปรดให้ขุด คลองใหญ่เหนือวัดสระเกศอีกคลองหนึ่ง พระราชทานนามว่ า
คลองมหานาค เป็นที่สำหรับประชาชนชาวพระนครได้ลงเรือเล่นเพลงเหมือนสมัยอยุธยา
การขุดคลองดังกล่าวเป็นผลให้ราชธานีแห่งใหม่มีล ำน้ำล้อมรอบเป็นคูเมือง นอกจากนี้ยัง
โปรดให้สร้างกำแพงพระนคร และป้อมปราการรอบพระนครด้วย

๒๓

4. การสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์

ภาพที่ 12 กรุงรัตนโกสินทร์ในอดีต
ที่มา : https://th.wikipedia.org
สืบค้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

การก่อสร้างพระนครและพระบรมมหาราชวังเสร็จสิ้นใน พ.ศ. 2328 แล้วได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเต็มแบบแผนโบราณราชประเพณีและจัดพิธีสมโภชพระนคร พร้อมทั้งพระราชทานนามราชธานีแห่งใหม่ว่า “กรุง
รัตนโกสินทร์” หรือ “กรุงเทพมหานคร” (ภาพที่ 12) ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร คือ
“กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรี
รมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัต ติยวิษณุกรรมประสิทธิ”์
(ครัน้ ในสมัย แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4) ทรงเปลี่ยนสร้อย
ที่ว่า “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์” นอกนั้นคงเดิม นอกจากนีท้ รงโปรดให้
อัญเชิญ พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มาประดิษฐานที่
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ที่ตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง
พระบรมราชาภิเษก หมายถึง
เป็นพระราชพิธีราชาภิเษกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้รับ
การสถาปนาอย่างเป็นทางการด้วยการถวายน้ำอภิเษก
สมโภช หมายถึง งานเลี้ยง,
งานฉลอง,งานเฉลิมฉลอง
\\\

๒๔

ใบกิจกรรมที่ 2.1
เรื่องประวัติความเป็นมาของราชธานีของไทย
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำหมายเลขหน้าข้อความ มาตอบคำถามให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง
๑

สุ โขทัย

๒

กรุงธนบุรี

3

กรุงศรีอยุธยำ

4

กรุงรัตนโกสินทร์

3
1. เมืองหลวงของสมัยอยุธยา คือ _______________________________________

๒๕

๑

พระบรมมหาราชวัง

๓

วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม

๔

๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา-

๖

๗

ชุมชนชาวจีน

๘ มีพื้นที่คับแคบและมีวัดขนาบ 2 ข้าง

๙

เมือง “อกแตก”

โลกมหาราช

๒ กรุงรัตนโกสินทร์ หรือ กรุงเทพมหานคร

๑๐

พระพุทหามณีรัตนปฏิมากร
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรุงศรีอยุธยา

๑. ราชธานีของไทย มีชื่อเรียกว่า ______________________________________
๒. พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาราชธานีของไทยคือ ________________________
๓. ที่ประทับของพระมหากษัตริย์มีชื่อเรียกว่า____________________________
๔. สาเหตุที่กรุงธนบุรีไม่เหมาะกับการเป็นราชธานี_______________________
๕. กรุงธนบุรี มีแม่น้ำไหลผ่ากลางเรียกว่า_______________________________
๖. บริเวณที่จะสร้างราชธานีใหม่มีคนกลุ่มใดอาศัยอยู่______________________
๗. การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ หรือ กรุงเทพมหานคร ได้สร้างเลียนแบบอาณาจักรใด
_____________________________________________________________
๘. มีการสร้างวัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังชื่อเรียกว่าอะไร__________________
๙. พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองมีชื่อเรียกว่าอะไร___________________________
๑๐.พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเปลี่ยนสร้อยสร้อยที่ว่า “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น
“อมรัตนโกสินทร์” ______________________________________________

เกณฑ์การให้คะแนน

ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน
ตอบผิด 0 คะแนน
สรุป
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ได้คะแนน..............คะแนน
ทำได้ 6 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์การประเมิน

๒๖

ใบกิจกรรมที่ 2.2
เรื่อง สรุปความรู้เรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ราชธานีของไทย
คำชี้แจง ให้นักเรียนสรุปความรู้จากใบความรู้มาพอเข้าใจ
ตัวอย่าง

ราชธานีของไทย คือ กรุงรัตนโกสินทร์ หรือ กรุงเทพมหานคร

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

..................................................................................................................................................................
เกณฑ์การให้คะแนน

ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน
ตอบผิด 0 คะแนน
สรุป
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ได้คะแนน..............คะแนน
ทำได้ 6 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์การประเมิน

๒๗

ใบความรู้ที่ 3
เรื่อง พระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์(ราชวงศ์จักรี)
รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 10

พระราชประวัติ
ราชวงศ์ จ ั ก รี เป็ น ราชวงศ์ ท ี ่ ป กครองราชอาณาจั ก ร
รัตนโกสินทร์ ต่อจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบัน
โดยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(ทองด้วง) ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา ทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการปราบดาภิเษก
เมื่อ พ.ศ 2325 ยุคของราชวงศ์นี้ เรียกว่า “ยุครัตนโกสินทร์”
พระนามของพระมหากษัตริย์ไทย

ภาพที่ 13 พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 1 -10
ที่มา : https://www.gsbgen.com
สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
8. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล
9. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
10. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ 1 ( พ.ศ 2327 - พ.ศ 2352 )
( 27 ปี)

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงมี
พระนามเดิมว่า ด้วง หรือ ทองด้วง เสด็จพระราชสมภพเมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ เป็นพระโอรสของพระอักษรสุนทรศาสตร์ (ทองดี)
กับพระอัครชายา (หยก) ในสมัยกรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงรับราชการในตำแหน่ง
พระราชวริ น ทร์ เ จ้ า กรมพระตำรวจนอกขวา และได้ รั บ ภาพที่ 14 พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
การปู น บำเหน็ จ เป็ น เจ้ า พระยามหากษั ต ริ ย ์ ศึ ก ในปี พ.ศ. ที่มา : Fb.ห้องสื่อครูบาส
2310พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของ สมเด็จพระเจ้า สืบค้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562
ตากสิ น มหาราช ภายหลั ง เจ้ า พระยามหากษั ต ริ ย ์ ศ ึ ก ได้
ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ใน วันที่
6 เมษายน พ.ศ. 2325
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ประชวรด้วยโรคชรากระทั่งเสด็จ สวรรคตเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 ขณะพระชนมพรรษา 73 พรรษา รวมระยะเวลา
ครองสิริราชสมบัติ 28 ปี
พระราชกรณียกิจสำคัญ คือ
1.การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และทรงสถาปนาราชวงศ์จักรี
2.ทรงจัดระเบียบการปกครองให้มีความมั่นคง
3.ทรงตรากฎหมายสามดวง เพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมือง

๒๙

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ 2 ( พ.ศ 2352 - พ.ศ 2367 )
( 15 ปี )

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับ
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระนามเดิม ฉิม พระราชสมภพ เมื่อวันพุธที่ 24 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2310 ณ นิวาสสถาน
ตำบล อัมพวา สมุทรสงคราม หลั งจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้น ครองราชย์
ภาพที่ 15 พระบาทสมเด็จสมบัตแิ ล้ว ได้โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระองค์เป็น สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เจ้ า ลู ก ยาเธอเจ้ า ฟ้ า กรมหลวง อิ ศ รสุ น ทร และ กรมที่มา : Fb.ห้องสื่อครูบาส
พระราชวังบวรสถานมงคล และหลังจากพระบาทสมเด็จ สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จ สวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อ
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลั ยเสด็จสวรรคตเมื่อวั นที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2367 ด้วยโรคพิษไข้ ขณะพระชนมพรรษา 57 พรรษา รวมระยะเวลาครองสิริราชสมบั ติเป็น
เวลา 15 ปี
พระราชกรณียกิจสำคัญ คือ
1. ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ จึงถือเป็นยุคทองของวรรณคดี
2. พระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมและบทละครทรงคุณค่าไว้อย่างมากมาย
3. ฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2360

๓๐

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 3 ( พ.ศ 2367 - พ.ศ 2394 )
( 27 ปี )

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมว่า
หม่อมเจ้าทับ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับ เจ้าจอมมารดาเรียม เสด็จพระราชสมภพ
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 ณ พระราชวังเดิม
กรุงธนบุรี ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์
เจ้าทับ และได้รับพระราชทานพิธีโสกันต์เป็นการพิเศษจาก
ภาพที่ 16 พระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ.
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
2349 พระบาทสมเด็ จ พระนั ่ ง เกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว เสด็ จ ขึ้ น
ที่มา : Fb.ห้องสื่อครูบาส
สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ครองราชย์เมื่อ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394
รวม พระชนมพรรษา 64 พรรษา รวมระยะเวลาครองสิริราชสมบัติ 27 ปี
พระราชกรณียกิจสำคัญ คือ
1.การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร พระองค์ได้ทรงแก้ไขวิธีการเก็บภาษีอากรแบบเดิม
2.ทรงทำสนธิสัญญาเบอร์นีกับประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2369
3.ด้านศาสนา ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดและพระพุทธรูปจำนวนมาก อันทำให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและศิลปกรรมต่าง ๆ

๓๑

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 ( พ.ศ 2392 - พ.ศ 2411 )
( 17 ปี )

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 เป็นพระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับ สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎ เมื่อครั้นพระชนมพรรษาได้ 21 พรรษา ได้ออก
ผนวชตามพระราชประเพณี แต่ ผ นวชได้ เ พี ย ง 15 วั น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยก็เสด็จสวรรคต เมื่อ
ภาพที่ 17 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ พระองค์
ที่มา : Fb.ห้องสื่อครูบาส
จึ ง ทรงออกผนวช ต่ อ จนกระทั ่ ง รั ช กาลที ่ 3 เสด็ จ สวรรคต
จึงทรงลาสิกขาและเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
พ.ศ. 2394
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวได้ประชวรด้วยพระโรคไข้มาลาเรีย และเสด็จสวรรคตในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะพระ ชนมมายุได้ 64 พรรษา รวมระยะเวลา
ครองสิริราชสมบัติ 17 ปี
พระราชกรณียกิจสำคัญ คือ
1. ไทยจึงมีการทำสนธิสัญญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษเพื่อเป็นการรักษาเอกราชของชาติ
2. ด้านดาราศาสตร์ก็ คือ การพยากรณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ
จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์

๓๒

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ( พ.ศ 2411 - พ.ศ 2453 )
( 42 ปี )

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
พระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ เป็นพระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระเทพศิ รินทราบรมราชินี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมพรรษา
เพียง 15 พรรษา โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่
ภาพที่ 18 พระบาทสมเด็จ7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 โดยในช่วง 5 ปีแรกในรัชกาล
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ส ำเร็จราชการ
ที่มา : Fb.ห้องสื่อครูบาส
สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562
แทน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม
พ.ศ. 2453 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ด้วยพระโรคพระวักกะ (ไต) พิการ เมื่อทรงพระชนมพรรษา
ได้ 58 พรรษา รวมระยะเวลาครองสิริราชสมบัติ 42 ปี
พระราชกรณียกิจสำคัญ คือ
1.ทรงยกเลิกประเพณีหมอบคลาน
2.การเลิกทาสและระบบไพร่
3.ทรงตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นทั้งในพระบรมมหาราชวังและตามวัดต่าง ๆ
4.มีการปรับปรุงการสาธารณูปโภคเช่น การประปา การรถไฟ และการไปรษณีย์ โทรเลข
5. ยอมสูญเสียดินแดนบางส่วนให้แก่ประเทศมหาอำนาจ เพื่อรักษาเอกราชของประเทศไว้

๓๓

พระบาทสมเด็จมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 ( พ.ศ 2453 - พ.ศ 2468 )
( 15 ปี )

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น
พระราชโอรสองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2423 และได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ร าช สยามม งกุ ฎ ราชกุ ม าร ต่ อ มาเมื่ อ
ภาพที่ 19 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว สวรรคตใน
ที่มา : Fb.ห้องสื่อครูบาส
วั น อาทิ ต ย์ ที่ 23 ตุ ล าคม พ.ศ. 2453 พระองค์ ไ ด้ เสด็ จ
สืบค้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น พระมหากษัตริย์พระองค์
ที่ 6 ในพระบรมราชจักรีวงศ์
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎเกล้ า เจ้ า อยู่ ห ัว เสด็จ สวรรคตด้ว ยพระโรคพระโลหิ ตเป็นพิษ
ในพระอุทร เมื่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ณ พระที่นั่งจั กรพรรดิพ ิม าน ภายใน
พระบรมมหาราชวัง ขณะพระชนมพรรษา 45 พรรษา รวมระยะเวลาครองสิริราชสมบัติ 15 ปี
พระราชกรณียกิจสำคัญ คือ
1. ด้านการศึกษามีการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา
2. เปลี่ยนแปลงธงชาติจากเดิมที่มีรูปช้าง เป็นธงไตรรงค์
3. การจัดตั้งดุสิตธานีขึ้นเพื่อทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตย

๓๔

พระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 ( พ.ศ 2463 - พ.ศ 2477 )
( 9 ปี )

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระนามเดิม
ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ าประชาธิปกศักดิเดชน์ฯ
เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กับ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436
และเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมพรรษาได้ 32 พรรษา ใน
ภาพที่ 20 พระบาทสมเด็จวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางที่มา : Fb.ห้องสื่อครูบาส
สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
เจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเจริญ
2562
ทางพระราชไมตรีกับประเทศในแถบยุโรป และ ประทับที่ประเทศอังกฤษเพื่อทรงเข้
ารับการผ่าตัด
และรักษาพระเนตร ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 รวมเวลาครองราชย์ สมบัติ 9 ปี 3 เดือน 4 วันและประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษจนสวรรคตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2484 ขณะพระชนมมายุ 48 พรรษา รวมระยะเวลาครองสิริราชสมบัติ 9 ปี
พระราชกรณียกิจสำคัญ คือ
1. เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

๓๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
รัชกาลที่ 8 ( พ.ศ 2477 - พ.ศ 2489 )
( 12 ปี )

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ ห ั ว อานั น ทมหิ ด ล หรื อ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงเป็นพระโอรสองค์แ รก สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20
กันยายน พ.ศ. 2468 ณ โรงพยาบาลเมือง ไฮเดลแบร์ก
ประเทศเยอรมนี และเสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 8
ภาพที่ 21 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ขณะพระที่มา : Fb.ห้องสื่อครูบาส
ชนมพรรษาได้ 8 ปี 5 เดือน 11 วัน
สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
พระองค์ได้เสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืนในที่บรรทม
ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง 20 ปี 9 เดือน รวม ระยะเวลา
ครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 12 ปี
พระราชกรณียกิจสำคัญ คือ
1.พระองค์ได้ให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน
โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 (แห่งแรก คือ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) จึงได้ถือกำเนิด
ขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓๖

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมพิ ลอดุลเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ( พ.ศ 2489 - พ.ศ 2559 )
( 70 ปี )

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินททรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็ น พระราชโอรสใน สมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศรอดุลยเดชวิกร พระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบิร์น รัฐแมสซาชูเซตส์
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและเสด็ จ ขึ ้ น ครองราชย์ เ ป็ น
ภาพที่ 22 พระบาทสมเด็จพระมหากษั ต ริ ย์ ร ั ช กาลที ่ 9 แห่ ง พระบรมราชจั ก รี ว งศ์ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
เมื ่ อ วั น ที่ 9 มิ ถ ุ น ายน พ.ศ. 2489 ปั จ จุ บ ั น ทรงเป็ น อดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ที่มา : Fb.ห้องสื่อครูบาส
พระมหากษัตริย์ผู้เสวยราชย์นานที่สุดในโลกที่มีพระชนมชีพ
อยู่ และยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย โดยจะมี สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
พิธีเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2559
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่
13 ตุลาคม พ.ศ 2559 สิริพระชนพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์สมบัติ 70 ปี
พระราชกรณียกิจสำคัญ คือ
1. พระราชทานโครงการในพระราชดำริกว่า 2,000 โครงการเพื่อประโยชน์สุขของ
พสกนิกรชาวไทย
2. พระราชทานแนวคิด เรื่ อง "เศรษฐกิจพอเพี ยง" และ "เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่ อ ให้
พสกนิกรได้พึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียง

๓๗

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ( พ.ศ 2559 - ปัจจุบัน )

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพเมื่อ
วันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคมพ.ศ ๒๔๙๕ ณ.พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช
มหาราช บรมมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙ ) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีทรงมีพระเชษฐภคินี ภาพที่ 23 พระบาทสมเด็จพระปรเมน(พี่สาว) 1 พระองค์ คือ สมเด็จ-พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบล- ทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ-วดี และทรงมีพระขนิษฐที่มา : Fb.ห้องสื่อครูบาส
ภคินี (น้องสาว) 2 พระองค์ คือ
สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริรธร
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
วันขึ้นครองราชย์ 13 ตุลาคม พ.ศ 255 ถึงปัจจุบัน ได้มีพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ 2562
พระราชกรณียกิจสำคัญ คือ
1. ด้านการทหารทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
2. ทรงก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 6 โรงเรียน
3. ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อ
ช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นให้ได้มีเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ และทำให้เกษตรกรรมได้ผลผลิต
มากขึ้น

๓๘

ใบกิจกรรมที่ 3.1
พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
คำชี้แจง

ให้นักเรียนนำตัวอักษรไปเติมหน้าข้อความให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง
ก

ข

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ กับ นางเสือง

พระอักษรสุนทรศาสตร์(ทองดี)
และพระอัครชายา(หยก)

________
ก 1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

๓๙

ก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

ข

พระอักษรสุนทรศาสตร์(ทองดี)
และพระอัครชายา (หยก)

ค

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระศรีพัชริน ทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง

จ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และ เจ้าจอมมารดาเรียม

ฉ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก-

ช

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และ สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

มหาราช และสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

ฌ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
อดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นาถ______๑. รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
______๒. รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
______๓. รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
______๔. รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
______๕. รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
______๖. รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
______๗. รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
______๘. รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล
______๙. รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช –
บรมนาถบพิตร
_____๑๐.รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เกณฑ์การให้คะแนน

ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน
ตอบผิด 0 คะแนน
สรุป
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ได้คะแนน..............คะแนน
ทำได้ 6 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์การประเมิน

๔๐

ใบกิจกรรมที่ 3.2
พระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
คำชี้แจง ให้นักเรียนสรุปความรู้เรือ่ งพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 1 – 10

ตัวอย่าง
พ่อขุนรามคำแหง
มหาราช

รัชกาลที่ 1

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
……………………….………………………………………………………………………………
ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…..
พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
……………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
รัชกาลที่ 2

……………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
รัชกาลที่ 3

……………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..

๔๑

รัชกาลที่ 4

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
……………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
รัชกาลที่ 5

……………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
รัชกาลที่ 6

……………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………..

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
รัชกาลที่ 7

……………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………..

๔๒

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
รัชกาลที่ 8

……………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
รัชกาลที่ 9

……………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
รัชกาลที่ 10

……………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
.

เกณฑ์การให้คะแนน

ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน
ตอบผิด 0 คะแนน
สรุป
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ได้คะแนน..............คะแนน
ทำได้ 6 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์การประเมิน

๔๓

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว และทำเครื่องหมายกากบาท( )
ลงในกระดาษคำตอบ ( ๑๐ คะแนน)
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีการสร้างวัดขึ้นภายใน
พระบรมมหาราชวัง คือวัดใด
ก. วัดบวรนิเวศวิหาร
ข. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ค. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร

2. ทำไมพระแก้วมรกต จึงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกรุงรัตนโกสินทร์
ก. เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย
ข. เพราะเชื่อในอานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกต
ค. รัชกาลที่ ๑ ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากกรุงธนบุรี
มาประดิษฐานที่วัดในพระบรมมหาราชวัง
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา เรื่องพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ก. เพื่อเป็นที่ชื่นชม
ข. เพื่อให้ทำข้อสอบได้
ค. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ง. เพื่อได้รู้จักพระนามของพระมหากษัตริย์ และ พระราชประวัติ
ของทุกพระองค์

๔๔

4. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์
ก. ทำเลที่ตั้งเหมาะสมในการป้องกันข้าศึก
ข. เป็นศูนย์กลางทางการค้ามีเส้นทางออกสู่ทะเล
ค. แม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางเป็นเมือง “อกแตก”
ง. พื้นที่มีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร
5. สมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ ๑๐ มีพระนามว่าอย่างไร
ก. สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ข. สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
ค. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ง. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง
6. พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ มีพระนามว่าอย่างไร
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

7. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่สถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวง
ก. มีวัดขนาบทั้ง 2 ข้าง
ข. มีพื้นที่ว่างในการขยายอาณาเขตในอนาคต
ค. มีแม่น้ำล้อมรอบเหมาะแก่การป้องกันข้าศึก
ง. พื้นที่มีความอุดสมบูรณ์ เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน

๔๕

8. วันจักรี มีความสำคัญอย่างไรกับวันใด
ก. วันสวรรคตของรัชกาลที่ 1
ข. วันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 1
ค. วันสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
ง. วันขึ้นครองราชย์รัชกาลทที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี

9. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่ กรุงธนบุรีไม่เหมาะกับการเป็นเมืองหลวงคือข้อใด
ก. มีน้ำกัดเซาะตลิ่งพังตลอดเวลา
ข. มีพื้นที่ว่างในการขยายอาณาเขต
ค. พระราชวังเดิมคับแคบขนาบด้วยวัดทั้ง 2 ข้าง
ง. มีแม่น้ำไหลผ่านตรงกลางเรียกว่าเมืองอกแตก

10. ถ้านักเรียนจะเดินทางไปเที่ยวพระบรมมหาราชวัง นักเรียนจะต้องเดินทางไป
ที่จังหวัดใด
ก. ธนบุรี
ข. อยุธยา
ค. สุโขทัย
ง. กรุงเทพมหานคร

ตั้งใจทำข้ อสอบกันนะจ๊ ะ...
เพื่อนๆ

๔๖

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชื่อ............................................................................................. ชั้น............ เลขที่.............
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวและทำเครื่องหมาย
(X) ลงในกระดาษคำตอบ
ข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ก

ข

ค

ง

รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน
สรุป

ผ่านเกณฑ์

ตอบผิด 0 คะแนน
ไม่ผ่านเกณฑ์

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน

คะแนน

ทำ 8 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์การประเมิน
(ลงชื่อ)......................................................ผูป้ ระเมิน
(นางวรรณธิวา ธรรมโชติ)

๔๗

ภาคผนวก

๔๘

เฉลยใบกิจกรรมที่ ๑.1
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนทำเครื่ องหมำย
หรื อ x หน้ำข้อควำมสำเหตุกำรย้ำย
อำณำจักรจำกกรุ งธนบุรี มำเป็ นรัตนโกสิ นทร์ ปัจจุบนั

x
x
x
x
x

๑. ผู้สถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
๒. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงขึ้นครองราชย์ วันที่ ๕ ธันวาคม
๓. รัชกาลที่ ๑ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แห่งราชวงศ์จักรี
๔. กรุงธนบุรี มีพื้นที่ว่างในการขยายอาณาเขตในอนาคต
๕. วันที่ 6 เมษายน ของทุกปีคือวัน จักรี
๖. กรุงธนบุรี มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่ากลางเรียกว่า เมือง “อกแตก”
๗. วัดที่ขนาบกรุงธนบุรี คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
๘. กรุงรัตนโกสินทร์ มีพื้นที่คับแคบ เพราะขนาบด้วยวัดทั้งสองข้าง
๙. กรุงรัตนโกสินทร์มียุทธศาสตร์ที่ตั้งเหมาะสมมีแม่น้ำล้อมรอบเหมาะแก่การป้องกันข้าศึก
๑๐. กรุงรัตนโกสินทร์เป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเรือ

๔๙

เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.2
สาเหตุการย้ายราชธานี
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ เรื่อง การย้ายราชธานี และปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ มาให้ถูกต้อง
สรุปสาเหตุการย้าย
ราชธานี

ตัวอย่าง 1. กรุงธนบุรีมีราษฎรเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องขยายเมืองออกไป

สรุปสาเหตุการย้ายราชธานี
กรุงธนบุรี

กรุงรัตนโกสินทร์

1. มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่ากลาง เรียกว่า
เมือง “อกแตก”ทำใหข้าศึกโจมตีได้ง่าย

4. ทำเลที่ตั้งเหมาะสมมีแม่น้ำล้อมรอบ
เหมาะแก่การป้องกันข้าศึก

2. พระราชวังเดิมคับแคบยากที่จะขยาย
เพราะมีวัดขนาบ 2 ด้าน คือ วัดอรุณราชวราราม และวัดโมลีโลกยาราม

5. มีพื้นที่ว่างในการขยายอาณาเขตใน
อนาคต
6. พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
ตั้งถิ่นฐาน

3. ที่ตั้งกรุงธนบุรีมีน้ำเซาะตลิ่งพังทลาย
ตลอดเวลา

๕๐

คำชี้แจง ให้นกั เรียนบอกปัจจัยที่สง่ ผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์

ตัวอย่าง 1. กรุงรัตนโกสินทร์มีทตี่ ั้งไม่ไกลจากปากแม่น้ำมีแม่น้ำเจ้าพระยา
ไหลผ่านเมืองลงสู่ทะเลอ่าวไทย

7

เป็นศูนย์กลางทางการค้า
.......................................................................................................................................

8

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

9

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

10

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

มีที่ตั้งในทางยุทธศาสตร์เหมาะสม

พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์

เป็นบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร

๕๑

เฉลยใบกิจกรรมที่ 2.1
เรื่องประวัติความเป็นมาของราชธานีของไทย
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำหมายเลขหน้าข้อความ มาตอบคำถามให้ถูกต้อง
๑

พระบรมมหาราชวัง

๒

กรุงเทพมหานคร

๓

วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม

๔

พระพุทหามณีรัตนปฏิมากร

๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา-

๖

๗

ชุมชนชาวจีน

๘ มีพื้นที่คับแคบและมีวัดขนาบ 2 ข้าง

๙

เมือง “อกแตก”

โลกมหาราช

๑๐

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรุงศรีอยุธยา

๒
๑. ราชธานีของไทย มีชื่อเรียกว่า ______________________________________
๕
๒. พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาราชธานีของไทยคือ ________________________
๑
๓. ที่ประทับของพระมหากษัตริย์มีชื่อเรียกว่า____________________________
๔. สาเหตุที่กรุงธนบุรีไม่เหมาะกับการเป็นราชธานี_______________________
๘
๕. กรุงธนบุรี มีแม่น้ำไหลผ่ากลางเรียกว่า_______________________________
๙
๖. บริเวณที่จะสร้างราชธานีใหม่มีคนกลุ่มใดอาศัยอยู่______________________
๗
๗. การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ หรือ กรุงเทพมหานคร ได้สร้างเลียนแบบ
๑๐
อาณาจักรใด____________________________________________________
๓
๘. มีการสร้างวัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังชื่อเรียกว่าอะไร__________________
๔
๙. พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองมีชื่อเรียกว่าอะไร____________________________
๑๐.พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเปลี่ยนสร้อยสร้อยที่ว่า “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์” ______________________________________________
๖

๕๒

เฉลยใบกิจกรรมที่ 2.2
เรื่อง สรุปความรู้กรุงรัตนโกสินทร์ราชธานีของไทย
คำชี้แจง ให้นักเรียนสรุปความรู้จากใบความรู้มาพอเข้าใจ
ตัวอย่าง

ราชธานีของไทย คือ กรุงรัตนโกสินทร์ หรือ กรุงเทพมหานคร

1

มี.......................................................................................................................................
การสร้างพระนครแห่งใหม่ ได้ยดึ แบบอย่างของพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา

2

วั.......................................................................................................................................
ดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)ตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง

3

มี.......................................................................................................................................
การอัญเชิญพระพุทหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) มาจากกรุงธนบุรี

4

บริ
เวณที่จะสร้างราชธานีแห่งใหม่นี้ เดิมเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนชาวจีน
.......................................................................................................................................

5

บริ
เวณที่มีพื้นที่ราบกว้างขวางสามารถขยายตัวเมืองออกไปได้อย่างกว้างขวาง
.......................................................................................................................................

6

ราชธานี
แห่งใหม่มีลำน้ำล้อมรอบเป็นคูเมืองสร้างความมั่นคงให้ราชธานี
.......................................................................................................................................

7

ให้
ขุดคลองเป็นคูเมืองทางด้านทิศตะวันออกและทางทิศเหนือเพื่อป้องกันเมือง
.......................................................................................................................................

8

สร้างกำแพงพระนคร และป้อมปราการรอบพระนครด้วย
.......................................................................................................................................

9

พระราชทานนามราชธานี
แห่งใหม่ว่า“กรุงรัตนโกสินทร์” หรือ “กรุงเทพมหานคร”
.......................................................................................................................................

10

(รั.......................................................................................................................................
ชกาลที่ 4) ทรงเปลี่ยนสร้อยที่ว่า “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์”

**หมายเหตุ** คำตอบ “ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน”

๕๓

เฉลย ใบกิจกรรมที่ 3.1
พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
คำชี้แจง

ให้นักเรียนนำตัวอักษรไปเติมหน้าข้อความให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง
ก

ข

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ กับ นางเสือง

พระอักษรสุนทรศาสตร์(ทองดี)
และพระอัครชายา(หยก)

________
ก 1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

๕๔

ก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

ข

พระอักษรสุนทรศาสตร์(ทองดี)
และพระอัครชายา (หยก)

ค

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระศรีพัชริน ทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง

จ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และ เจ้าจอมมารดาเรียม

ฉ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก-

ช

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และ สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

มหาราช และสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

ฌ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
อดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นาถ______๑.
ข รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
______๒.
ฉ รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
______๓.
จ รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
______๔.
ช รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
______๕.
ก รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
______๖.
ง รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
______๗.
ง รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล
______๘.
______๙.
ค รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช –
บรมนาถบพิตร
______๑๐.รั
ชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงฌ
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เกณฑ์การให้คะแนน

ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน
ตอบผิด 0 คะแนน
สรุป
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ได้คะแนน..............คะแนน
ทำได้ 6 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์การประเมิน

๕๕

เฉลยใบกิจกรรมที่ 3.2
พระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
คำชี้แจง ให้นักเรียนสรุปความรู้เรือ่ งพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 1 – 10
พระราชกรณียกิจที่สำคัญ

1.การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และทรงสถาปนาราชวงศ์จักรี
……………………….…………………………………………………………………………………………
2.ทรงจัดระเบียบการปกครองให้มีความมั่นคง
…………………………………………………………………………………………………………………
3.ทรงตรากฎหมายสามดวง เพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมือง
……………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
.
พระราชกรณี
ยกิจที่สำคัญ

รัชกาลที่ 1

รัชกาลที่ 2

รัชกาลที่ 3

1. ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ จึงถือเป็นยุคทองของวรรณคดี
……………………….…………………………………………………………………………………………
2. พระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมและบทละครทรงคุณค่าไว้อย่างมากมาย
…………………………………………………………………………………………………………………
3. ฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2360
……………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
1.การบำบั
ด
ทุ
ก
ข์
บ
ำรุ
ง
สุ
ข
ให้
แ
ก่ราษฎร พระองค์ได้ทรงแก้ไขวิธีการเก็บภาษีอากรแบบเดิม
……………………….……………………………………………………………………………………………………
2.ทรงทำสนธิ
สัญญาเบอร์นีกับประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2369
……………………………………………………………………………………………………………………….……
3.ด้
านศาสนา ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดและพระพุทธรูปจำนวนมาก อันทำให้เกิดความ
……………………………………………………………………………………………………………………………
เจริ
ญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและศิลปกรรมต่าง ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
.

รัชกาลที่ 4

รัชกาลที่ 5

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ

1. ไทยจึงมีการทำสนธิสัญญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษเพื่อเป็นการรักษาเอก
……………………….…………………………………………………………………………………………
ราชของชาติ
…………………………………………………………………………………………………………………
2. ด้านดาราศาสตร์ก็ คือ การพยากรณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง
……………….…………………………………………………………………………………………………
ได้อย่างแม่นยำจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
. ยกิจที่สำคัญ
พระราชกรณี
1.ทรงยกเลิกประเพณีหมอบคลาน
……………………….………………………………………………………………………………………
2.การเลิกทาสและระบบไพร่
…………………………………………………………………………………………………………………
3.ทรงตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นทั้งในพระบรมมหาราชวังและตามวัดต่าง ๆ
………………….……………………………………………………………………………………………
4.มีการปรับปรุงการสาธารณูปโภคเช่น การประปา การรถไฟ และการ
…………………………………………………………………………………………………………………
ไปรษณีย์ โทรเลข
…………………………………………………………………………………………………………………
5. ยอมสูญเสียดินแดนบางส่วนให้แก่ประเทศมหาอำนาจ เพื่อรักษาเอกราช.
……………………………………………………………………………………………………………..
ของประเทศไว้

๕๖

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ

รัชกาลที่ 6

รัชกาลที่ 7

รัชกาลที่ 8

รัชกาลที่ 9

รัชกาลที่ 10

1.
ด้านการศึกษามีการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา
……………………….…………………………………………………………………………………………
2.
เปลี่ยนแปลงธงชาติจากเดิมที่มีรูปช้าง เป็นธงไตรรงค์
…………………………………………………………………………………………………………………
3. การจัดตั้งดุสิตธานีขึ้นเพื่อทดลองการปกครองแบบ ประชาธิปไตย
……………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
. ยกิจที่สำคัญ
พระราชกรณี
1.……………………….…………………………………………………………………………………………
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการ
ปกครองระบอบประชาธิ
ปไตย
…………………………………………………………………………………………………………………
2.ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
……………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
. ยกิจที่สำคัญ
พระราชกรณี
1.พระองค์ได้ให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือ
……………………….…………………………………………………………………………………………
ประชาชน โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 (แห่งแรก คือ ศิริราชพยาบาล
…………………………………………………………………………………………………………………
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งใน
……………….…………………………………………………………………………………………………
ปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
. ยกิจที่สำคัญ
พระราชกรณี
1.……………………….…………………………………………………………………………………………
พระราชทานโครงการในพระราชดำริกว่า 2,000 โครงการเพื่อประโยชน์
สุ…………………………………………………………………………………………………………………
ขของพสกนิกรชาวไทย
2.……………….…………………………………………………………………………………………………
พระราชทานแนวคิดเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" และ "เกษตรทฤษฎีใหม่
เพื…………………………………………………………………………………………………………………
่อให้พสกนิกรได้พึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
. ยกิจที่สำคัญ
พระราชกรณี
1. ด้านการทหารทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายใน
……………………….………………………………………………………………………………………
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
…………………………………………………………………………………………………………………
2. ทรงก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 6 โรงเรียน
………………….……………………………………………………………………………………………
3. ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
…………………………………………………………………………………………………………………
เคราะห์เพื่อช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นให้ได้มีเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่
…………………………………………………………………………………………………………………
และทำให้เกษตรกรรมได้ผลผลิตมากขึ้น .
………………………………………………………….

**หมายเหตุ** คำตอบ “ขึน้ อยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน”

๕๗

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่อ............................................................................................. ชั้น............ เลขที่.............
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวและทำเครื่องหมาย
(X) ลงในกระดาษคำตอบ
ข้ อ

ก

ข

ค

ง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน
สรุป

ผ่านเกณฑ์

ตอบผิด 0 คะแนน
ไม่ผ่านเกณฑ์

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน

คะแนน

ทำ 6 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์การประเมิน
(ลงชื่อ)......................................................ผูป้ ระเมิน
(นางวรรณธิวา ธรรมโชติ)

๕๘

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชื่อ............................................................................................. ชั้น............ เลขที่.............
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวและทำเครื่องหมาย
(X) ลงในกระดาษคำตอบ
ข้ อ

ก

ข

ค

ง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน
สรุป

ผ่านเกณฑ์

ตอบผิด 0 คะแนน
ไม่ผ่านเกณฑ์

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน

คะแนน

ทำ 6 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์การประเมิน
(ลงชื่อ)......................................................ผูป้ ระเมิน
(นางวรรณธิวา ธรรมโชติ)

๕๙

ตารางบันทึกคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ชื่อ……………………………………………………….สกุล...................................................ชั้น........................เลขที่...................

ทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
10
10
ผลการพัฒนา

คะแนนที่ได้

๖๐

ตารางบันทึกคะแนนใบกิจกรรม

ชื่อ……………………………………………………….สกุล...................................................ชั้น........................เลขที่...................

ใบกิจกรรม
คะแนนเต็ม
ใบกิจกรรมที่ 1
10
ใบกิจกรรมที่ 2
10
ใบกิจกรรมที่ 3
10
ใบกิจกรรมที่ 4
10
ใบกิจกรรมที่ 5
10
ใบกิจกรรมที่ 6
10
ผลการพัฒนา

คะแนนที่ได้

๖๑

บรรณำนุกรม
สถำบันพัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว).สั งคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ป.6. กรุ งเทพฯ:
บริ ษทั พัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.),2561
นำโชค อุ่นเวียง.คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O – NET สั งคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรมป.6.กรุ งเทพฯ:บริ ษทั อักษรเจริ ญทัศน์ อจท.จำกัด,มปป.
PATTER SU TUTOR.เตรียมสอบสั งคม ป.6.นนทบุรี:บริษัท ธิงค์ บียอน บุ๊คส์ .จำกัด, 2559
อ.สุ รรณำ ดองอ่อน.คู่มือ-เตรียมสอบสั งคมศึกษำ ป.6.กรุ งเทพฯ:สำนักพิมพ์ภูมิบณ
ั ฑิต.มปป.
สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์ โสภำ.สุ ดยอดโจทย์พชิ ิดสั งคมศึกษำ ชั้นประศึกษำปี ที่ 6.กรุ งเทพฯ:
สำนักพิมพ์นิพนธ์.มปป.
เอกรัตน์, อุดมพร และคณะ. เก่งสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่1.ธนธัชการพิมพ์
จำกัด, 2558.
อาจารย์เสรณีย์ แก้วสกุล. คู่มือเตรียมสอบ NT. กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด, มปป.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ประวัติศาสตร์การเมืองไทย 2475-2500. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ดอกหญ้า.
2538.
ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ยัวร์บุ๊ค.พจนานุกรมไทย.นนทบุรี:สำนักพิมพ์ยัวร์บุ๊ค.มปป.
จิตรลดำ ศิริรัตน์ ทัศนีย์ สุทธิวำนิช และ วิรำสินีวงษ์รักษ์. ประวัติศาสตร์และแผนที่
ประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ : บริษัททิชชิ่งทอยส์ จำกัด, 2555.

๖๒

นักเรียนคะ เราได้เรียนเอกสารประกอบการเรียน
ที่ ๑ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
มาจนจบเล่ม กันแล้ว นะคะครูหวังว่านักเรี ย น
จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

เพื่อน ๆ คะ แล้วเรา พบกันใหม่ใน
เล่มที่ ๒ เรื่องพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ
ของกรุงรัตนโกสินทร์กันในเล่มต่อไปนะคะ...

๖๓

ประวัติผู้จัดทำ
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ
วัน/เดือน/ปี เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ตำแหน่งหน้าที่การงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

นางวรรณธิวา ธรรมโชติ
17 ธันวาคม 2526
บ้านเลขที่ 113/2 หมู่ที่ 4
ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
โรงเรียนบ้านพรุตู ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา
จังหวัดสงขลา
สถาบันราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
เอกสังคมศึกษา
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนธารโตวัฒฑนวิทย์ ตำบลธารโต
อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต ตำบลแม่หวาด
อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา
จังหวัดยะลา

