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ว่าที่ร.ตหญิงกัญณภัทร ชัยกานต์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

คานา

บทเรียนสาเร็จรูปเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็น
อย่างดี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองไปทีละขั้นตามความสามารถ ถ้าไม่เข้าใจก็
สามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดเนื้อหาอีกครั้ง แล้วจึงไปทาแบบทดสอบ ได้มีข้อค้นพบที่กล่าวว่า บทเรียน
สาเร็จรูปสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งผู้เรียนที่เรียนได้เร็วและเรียนได้ช้า ผู้สอนจึงได้จัดทา
บทเรียนสาเร็จรูปแบบเส้นตรงเพื่อนามาใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในรายวิชา ส31104 ประวัติศาสตร์ โดยได้จัดทาบทเรียน
สาเร็จรูปเกี่ยวกับประวัติบุคคลสาคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์ไทย 4 เล่ม
บทเรียนสาเร็จรูปเล่ม นี้เป็นเล่ม ที่ 2 เรื่อง บุคคลสาคัญ ในประวัติ ศาสตร์ (พระมหากษัต ริย์ไ ทยสมั ย
รัตนโกสินทร์) ลาดับขั้นตอนการเรียนรู้เป็นไปตามรูปแบบของบทเรียนสาเร็จรูปแบบเส้นตรงโดยทั่วไป คือ
จัดเป็นกรอบในแต่ละกรอบมีรายละเอียดเนื้อหา คาถาม และมีเฉลย ในกรอบถัดไป ผู้สอนหวังว่า บทเรียน
สาเร็จที่จัดทาขึ้นนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี
กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
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สารบัญ
คาแนะนาในการทากิจกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงเรื่อง
แบบทดสอบก่อนเรียน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
กรอบที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช
กรอบที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
กรอบที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
กรอบที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กรอบที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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คาแนะนาในการทากิจกรรม
1. นักเรียนอ่านมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบทเรียนสาเร็จรูปนี้เสียก่อน
2. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองในการเรียนบทเรียนสาเร็จรูปและปฏิบัติตามคาแนะนาทุกประการ
3. กฎเกณฑ์ในการเรียนบทเรียนสาเร็จรูป
3.1 บทเรียนสาเร็จรูปชุดนี้ มี 9 กรอบ ก่อนจะศึกษาให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนและ
ตรวจคาตอบกับเฉลยในกรอบถัดไป
3.2 ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดจากกรอบที่ 1 จนถึงกรอบสุดท้าย โดยใช้เวลา 40 นาที
3.3 ในแต่ละกรอบจะมีคาถามอยู่ท้ายกรอบ ให้นักเรียนศึกษาแล้วตอบคาถามในแต่ละกรอบ
ก่อนดูเฉลยในกรอบถัดไป
3.4 การตอบคาถามหรือทาแบบทดสอบควรทาทุกตอนไม่ควรข้าม
3.5 การตอบคาถามให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในกระดาษแผ่นอื่นแล้วตรวจคาตอบในหน้าถัดไป
(ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงในบทเรียนสาเร็จรูปนี้)
3.6 เมื่อศึกษาจบแล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบสอบหลังเรียนในกรอบสุดท้ายแล้วประเมินผล
ตนเองตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1 – 10
ระดับอ่อน
11 – 14
ระดับปานกลาง
15 – 17
ระดับเก่ง
18 – 20
ระดับเก่งมาก
เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว หากได้คะแนนไม่ถึง 17 คะแนน ให้นักเรียนทบทวนบทเรียนและทา
แบบทดสอบสอบใหม่อีกครั้ง

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

ตัวชี้วดั
วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทย

โครงเรื่อง
บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ (สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์)
เล่มนี้ จะกล่าวถึงเรื่อง
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
8. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
9. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์
(สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์)
คาสั่ง : ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมาย X
ลงในกระดาษคาตอบที่แจกให้
1. ในสมัยรัชกาลใดที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีพิธีการถือน้าพิพัฒน์สัตยา?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นพระองค์แรกที่เสด็จฯ ยังต่างประเทศ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพือ่ อะไร?
ก. ให้ฝรั่งเศสยอมแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริง
ข. ให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยต้องการรักษาความเป็นกลาง
ค. ให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนที่ยึดไปจากไทยในเหตุการณ์ ร.ศ.112
ง. ให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมออารยประเทศ
4. การกาหนดให้ใช้เงินบาทเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเกิดขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. เหตุการณ์ใด ไม่ได้ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5?
ก. การตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์
ข. การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล
ค. การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ง. การจัดตั้งเคาน์ซิล ออฟ เสตต (Council of state)
6. การกาหนดให้ใช้คานาหน้าอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด?
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
7. การปฏิรูปกฎหมายและการศาลไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

8. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด เป็นผู้กาหนดให้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ?
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
9. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ว่าเป็นบุคคลสาคัญของโลกในสาขาใด?
ก. ด้านการศึกษา
ข. ด้านวรรณกรรม
ค. ด้านการพัฒนาสังคม
ง. ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
10. วัดในรัชกาลที่ 3 วัดใดที่มีการสร้างตามแบบพระราชนิยม คือ ผสมกับศิลปะแบบจีน?
ก. วัดเทพธิดารามวรวิหาร
ข. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ค. วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ง. วัดราชนัดดารามวรวิหาร
11. สงครามครั้งสาคัญที่สุดระหว่างไทยกับพม่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือข้อใด?
ก. สงครามเก้าทัพ
ข. สงครามเชียงกราน
ค. สงครามช้างเผือก
ง. สงครามบ้านบางระจัน
12. เหตุใดที่ทาให้รัชกาลที่ 4 ตัดสินพระทัยเปิดประเทศทาสนธิสัญญากับมหาอานาจตะวันตก?
ก. เพื่อให้เกิดระบบการค้าเสรี
ข. เพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง
ค. เพื่อประโยชน์ของชนชั้นปกครอง
ง. เพื่อจะได้มีอานาจอย่างประเทศตะวันตก
13. วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยสมัยรัชกาลที่ 7 มีสาเหตุที่สาคัญที่สุดมาจากอะไร?
ก. รัฐบาลใช้จ่ายอย่างฟุุมเฟือย
ข. ความวุ่นวายทางการเมือง
ค. ภาวะเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลก
ง. เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
14. สาเหตุใดที่ทาให้การค้าข้าวของไทยเจริญเติบโตอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 4?
ก. การใช้ นโยบายการค้ าแบบเสรี
ข. ชาวนาได้ กรรมสิทธิ์ที่ดินทัว่ ประเทศ
ค. มีการใช้ เครื่ องจักรในการเพาะปลูก
ง. มีการขยายพื ้นที่การทานาอย่างมาก
15. การปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5 เกิดจากสาเหตุใดน้อยที่สุด?
ก. ความเสื่อมของระบบมูลนาย-ไพร่
ข. เหตุการณ์วุ่นวายภายในประเทศ
ค. โครงสร้างการปกครองเดิมล้าสมัย
ง. การคุกคามจากจักวรรดินิยมตะวันตก
16. ข้อใดคือประโยชน์สาคัญที่สุดที่ได้รับจากการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5?
ก. ได้เดินทางเปลี่ยนบรรยากาศ
ข. ทราบความเป็นอยู่ของราษฎร
ค. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหัวเมืองต่างๆ
ง. ทราบการทางานของข้าราชการท้องถิ่น
17. การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นใน
สมัยรัชกาลใด?
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

18. ข้อใดคือพระราชกรณียกิจที่สาคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย?
ก. การตั้งกรมโขนและละคร
ข. การใช้ซอในวงมโหรีของไทย
ค. การปรับปรุงท่าราและละคร
ง. การส่งเสริมให้คนไทยเล่นโขน
19. สารานุกรมสาหรับเยาวชน ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มีค่ายิ่งจัดทาขึ้นในรับสมัยใด?
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
20. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงริเริ่มโครงการแก้มลิง เพื่อวัตถุประสงค์ใด?
ก. บาบัดน้าเสีย
ข. แก้ปัญหาน้าท่วม
ค. จัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ง. ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

ทาได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง ก็ไม่เป็นไร ค่อยๆ ศึกษา
บทเรียนไปทีละกรอบ สิง่ ที่ไม่รู้ก็จะได้รนู้ ะคะ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
1. ตอบ
2. ตอบ
3. ตอบ
4. ตอบ
5. ตอบ
6. ตอบ
7. ตอบ
8. ตอบ
9. ตอบ
10. ตอบ
11. ตอบ
12. ตอบ
13. ตอบ
14. ตอบ
15. ตอบ
16. ตอบ
17. ตอบ
18. ตอบ
19. ตอบ
20. ตอบ

ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. ให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมออารยประเทศ
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. ด้านวรรณกรรม
ข. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ก. สงครามเก้าทัพ
ข. เพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง
ค. ภาวะเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลก
ง. มีการขยายพื ้นที่การทานาอย่างมาก
ข. เหตุการณ์วุ่นวายภายในประเทศ
ข. ทราบความเป็นอยู่ของราษฎร
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. การปรับปรุงท่าราและละคร
ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ตอบ ข. แก้ปัญหาน้าท่วม

ได้คะแนนรึเปล่าคะ ไม่ต้องกังวลคะ ลองศึกษาบทเรียนดูเพื่อ
จะได้รู้อะไรอีกมากมาย พร้อมที่จะเรียนหรือยังคะ ถ้าพร้อม
แล้วเริ่มได้เลยคะ

กรอบที่ 1

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช
ทรงมีพระนามเดิมว่า ด้วง หรือ ทองด้วง เสด็จพระราชสมภพ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
เป็นพระโอรสของพระอักษรสุนทรศาสตร์ (ทองดี) ซึ่งต่อมาได้รับการ
สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก กับพระอัครชายา (หยก) ในสมัยกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงรับราชการในตาแหน่งพระราชวรินทร์ เจ้ากรมพระตารวจนอกขวา และ
ได้รับการปูนบาเหน็จเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ในปี พ.ศ. 2310 พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในกาลังสาคัญของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายหลังเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ใน
วัน ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 หลังจากทรงปราบจลาจลในกรุงธนบุรีได้สาเร็จ
ตลอดช่วงรัชสมัยนอกจากจะทรงเป็นองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้ว พระราชกรณียกิจของ
พระองค์ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างแท้จริง ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีในปี พ.ศ. 2325 และ
ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นในปีเดียวกัน ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การชาระ
พระไตรปิฎก และการบูรณะวัดวาอารามต่าง ๆ รวมทั้งนาพาชัยชนะแห่งสงครามเก้าทัพมาสู่สยามอีกด้วย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ประชวรด้วยโรคชรากระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7
กันยายน พ.ศ. 2352 ขณะพระชนมพรรษา 73 พรรษา ทรงดารงสิริราชสมบัติ 28 ปี

คาถามกรอบที่ 1
1. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 1 ?
ก. ทาสงครามกับพม่า
ข. สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
ค. โปรดให้ชาระกฎหมายตราสามดวง
ง. เสด็จเยี่ยมเยือนต่างประเทศ
2. พระราชกรณียกิจที่สาคัญด้านศาสนาของรัชกาลที่ 1 คือข้อใด?
ก. โปรดเกล้าฯ ให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก
ข. ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวราราม
ค. ทรงจัดตั้งธรรมยุติกนิกาย
ง. ทรงสร้างโลหะปราสาท
3. ประมวลกฎหมายของรัชกาลที่ 1 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า?
ก. กฎหมายอาญา
ข. กฎหมายราชการ
ค. กฎหมายตราสามดวง
ง. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4. ในรัชกาลที่ 1 มีการทาสงครามเพื่อป้องกันประเทศที่นับว่าเป็นสงครามครั้งที่ใหญ่ที่สุด มีชื่อว่าอะไร?
ก. สงครามสามสบ
ข. สงครามเก้าทัพ
ค. สงครามปุาซาง
ง. สงครามท่าดินแดง
5. สาเหตุที่ทาให้รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้มีการตรวจชาระกฎหมายขึ้นใหม่คือข้อใด?
ก. กฎหมายเดิมที่ใช้อยู่ไม่มีความยุติธรรม
ข. ชาติอื่นดูถูกว่ากฎหมายไทยไร้ความศักดิ์สิทธิ์
ค. โบราณราชประเพณีกาหนดให้ต้องมีการตรวจชาระทุกครั้งที่เปลี่ยนรัชกาลใหม่
ง. พระองค์ทรงเกรงว่าผู้รู้กฎหมายจะค่อยๆ หายไป จึงให้รวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ตรวจดูคาตอบในหน้าถัดไปได้เลยคะ

เฉลยกรอบที่ 1

1.
2.
3.
4.
5.

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ง.
ก.
ค.
ข.
ก.

เสด็จเยี่ยมเยือนต่างประเทศ
โปรดเกล้าฯ ให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก
กฎหมายตราสามดวง
สงครามเก้าทัพ
กฎหมายเดิมที่ใช้อยู่ไม่มีความยุติธรรม

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได้
แต่ถ้าตอบผิดต่ากว่า 4 ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที่ 1
ใหม่อีกครั้งคะ

กรอบที่ 2

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย เป็ นพระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับ
สมเด็จพระอมริ นทราบรมราชินี พระนามเดิม ฉิม พระราชสมภพ
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 ณ นิวาสสถานตาบล
อัมพวา สมุทรสงคราม หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ ้น
ครองราชสมบัติแล้ ว ได้ โปรดเกล้ าฯ สถาปนาพระองค์เป็ น สมเด็จพระเจ้ า ลูกยาเธอ เจ้ าฟ้ ากรมหลวง
อิศรสุนทร และ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล และหลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่ อ วันที่ 7
กันยายน พ.ศ. 2352
ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย พระองค์ได้ ทรงทุ่มเทพระวรกายในการ
ฟื น้ ฟูศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ทาให้ ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ นนถื
ั ้ อ เป็ น ยุคทองของวรรณคดี เลยก็ ว่าได้
พระองค์ได้ พระราชนิพนธ์ งานวรรณกรรมและบทละครทรงคุณค่าไว้ อย่างมากมาย นอกจากนี ้ยังทรงฟื น้ ฟู
ประเพณีวิสาขบูชาขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2360 และได้ กลายเป็ นประเพณีที่สบื ต่อกันมาถึงปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 ด้ วยโรค
พิษไข้ ขณะพระชนมพรรษา 57 พรรษา รวมระยะเวลาครองสิริราชสมบัติเป็ นเวลา 15 ปี ต่อมาในปี พ.ศ.
2511 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อ UNESCO ได้ ยกย่ องพระ
เกียรติคุณพระองค์ เป็ นบุคคลสาคัญของในอภิลักขิตสมัยครบรอบ 200 ปี

คาถามกรอบที่ 2
1. กษัตริย์พระองค์ใดที่มีบทบาทสาคัญในด้านศิลปวัฒนธรรมมากที่สุด?
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 ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดของกลอนบทละครราคือเรื่องใด?
ก. อิเหนา
ข. อุณรุท
ค. รามเกียรติ์
ง. ไชยเชษฐ์
4. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ว่าเป็นบุคคลสาคัญของโลกในสาขาใด
ก. ด้านการศึกษา
ข. ด้านวรรณกรรม
ค. ด้านการพัฒนาสังคม
ง. ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. วรรณคดีเรื่องใดที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่มีความสาคัญที่สุดในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย?
ก. อิเหนา
ข. ราชาธิราช
ค. รามเกียรติ์
ง. สามก๊ก

ตรวจดูคาตอบในหน้าถัดไปได้เลยคะ

เฉลยกรอบที่ 2

1.
2.
3.
4.
5.

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ก. วรรณคดี
ก. อิเหนา
ข. ด้านวรรณกรรม
ง. สามก๊ก

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได้
แต่ถ้าตอบผิดต่ากว่า 4 ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที่ 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 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
พระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ของพระองค์ในช่วงตลอดรัชสมัยคือการบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่ราษฎร
พระองค์ได้ทรงแก้ไขวิธีการเก็บภาษีอากรแบบเดิม และทรงทาสนธิสัญญาเบอร์นีกับประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.
2369 ทาให้การค้าขายของประเทศรุดหน้าไปอย่างมาก ทางด้านศาสนา ก็ได้ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดและ
พระพุทธรูปจานวนมาก อันทาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและศิลปกรรมต่าง ๆ มากมาย
พระบาทสมเด็จ พระนั่ง เกล้ าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตเมื่ อวัน ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 รวม พระ
ชนมพรรษา 64 พรรษา ครองสิริราชสมบัติ 27 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้า 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 ตั้ ง มั่ น ใ น ก า ร บ า เ พ็ พ ร ะ ร า ช กิ จ 

คาถามกรอบที่ 3
1. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงให้รวบรวมพระราชทรัพย์ไว้ใช้ในราชการแผ่นดินเมื่อจาเป็น ที่
เรียกว่า เงินถุงแดง?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เป็นพระนามเดิมก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. บทบาทสาคัญของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับข้อใด?
ก. การค้าขายกับต่างประเทศ
ข. การทาสนธิสัญญาเบอร์นี
ค. การบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
ง. การขยายพื้นที่เมืองประเทศราช
4. การที่รัชกาลที่ 3 ทรงแต่งเรือสาเภาไปค้าขายยังต่างประเทศส่งผลดีต่อชาติไทยอย่างไร?
ก. ท้องพระคลังมีรายได้เพิ่มขึ้น
ข. ทาให้ไทยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นผู้นาการค้า
ค. ทาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สาคัญของภูมิ ภาค
ง. สินค้าเกษตรกรของไทยเป็นที่ต้องการของต่างชาติ
5. นโยบายใหม่ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 คือเรื่องใด?
ก. การตั้งเมืองจาลองดุสิตธานี
ข. การใช้ระบบเจ้านายภาษีอากร
ค. การใช้นโยบายการค้าแบบเสรี
ง. การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์

ตรวจดูสิคะว่าได้คะแนนเท่าไหร่

เฉลยกรอบที่ 3

1.
2.
3.
4.
5.

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ข.
ข.
ก.
ก.
ข.

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
การค้าขายกับต่างประเทศ
ท้องพระคลังมีรายได้เพิ่มขึ้น
การใช้ระบบเจ้านายภาษีอากร

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได้
แต่ถ้าตอบผิดต่ากว่า 4 ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที่ 3
ใหม่อีกครั้งคะ

กรอบที่ 4
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับ สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎ เมื่อครั้นพระชนม
พรรษาได้ 21 พรรษา ได้ออกผนวชตามพระราชประเพณี แต่ผนวชได้เพียง 15 วัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัยก็เสด็จสวรรคต เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ พระองค์จึงทรงออกผนวช
ต่อจนกระทั่งรัชกาลที่ 3 เสด็จสวรรคต จึงทรงลาสิกขาและเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.
2394
พระราชกรณียกิจที่สาคัญของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือ การรักษาเอกราชของชาติ
เนื่องจากในช่วงรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงที่ชาติมหาอานาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศส เข้ามา
ล่าอาณานิคมในดินแดนแถบนี้ จึงทาให้พระองค์มีพระราชดาริในการเปิดสัมพันธภาพกับประเทศตะวันตกและ
นามาสู่การทาสนธิสัญญาเบาว์ริง ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398
ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์ยังได้ทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมากมาย
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องวิชาดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก โปรดให้สร้างพระที่
นั่งภูวดลทัศไนยขึ้นในพระบรมมหาราชวัง อีกทั้งยังทรงสถาปนาระบบเวลามาตรฐานขึ้น และพระราชกรณีย
กิจที่สาคัญในด้านดาราศาสตร์ก็คือการพยากรณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่ 18 สิงหาคม
พ.ศ. 2411 ซึ่งพระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ได้อย่างแม่นยา
หลังจากเสด็จฯ กลับจากการทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ประชวรด้วยพระโรคไข้มาลาเรีย และเสด็จสวรรคตในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะพระ
ชนมมายุได้ 64 พรรษา รวมระยะเวลาครองราชย์ทั้งหมด 17 ปี และด้วยพระปรีชาสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ รัฐบาลไทยจึงได้มีมติให้กาหนดวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ
เทิดพระเกียรติให้พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ต่อมาในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ ให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสาคัญของโลก
สาขาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และการสื่อสาร ประจาปี พ.ศ.
2546-254

คาถามกรอบที่ 4
1. สาเหตุใดที่ทาให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ระบบทุนนิยมโลก?
ก. การทาสนธิสัญญาเบาว์ริง
ข. การปรับปรุงระบบเงินตรา
ค. การทาสนธิสัญญาเบอร์นีย์
ง. การเข้ามาของชาติตะวันตก
2. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีบทบาทด้านพระพุทธศาสนาอย่างไร?
ก. สร้างวัดเบญจมบพิตร
ข. พระราชนิพนธ์เรื่องไตรภูมิพระร่วง
ค. จัดตั้งธรรมยุติกนิกายในพระพุทธศาสนา ง. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนสักการะ
3. ข้อใดเป็นเหตุผลสาคัญในการปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัยในรัชกาลที่ 4-5 ?
ก. เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษา
ข. เพื่อต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคม
ค. เพื่อไม่ให้ต่างชาติเห็นว่าปุาเถื่อน
ง. เพื่อต้องการส่งข้าราชการไปศึกษาต่างประเทศ
4. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงใช้นโยบายการทูตทาสัญญาไมตรีกับชาติตะวันตก โดยเสียสละ
ผลประโยชน์ส่วนน้อย เพื่อรักษาเอกราชของชาติ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. สนธิสัญญาเบาว์ริง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยตามข้อใด?
ก. ทาให้เกิดการค้าอย่างเสรี
ข. ทาให้ผลิตเพื่อการค้ามากขึ้น
ค. เกิดระบบไร่นาขนาดใหญ่
ง. ไทยกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่

ทาได้รึเปล่า ดูสิคะแนนได้เท่าไหร่

เฉลยกรอบที่ 4

1.
2.
3.
4.
5.

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ก.
ค.
ข.
ค.
ก.

การทาสนธิสัญญาเบาว์ริง
จัดตั้งธรรมยุติกนิกายในพระพุทธศาสนา
เพื่อต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคม
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทาให้เกิดการค้าอย่างเสรี

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได้
แต่ถ้าตอบผิดต่ากว่า 4 ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที่ 4
ใหม่อีกครั้งคะ

กรอบที่ 5
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟูาจุฬาลงกรณ์ฯ
เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จ
พระเทพศิรินทราบรมราชินี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมพรรษาเพียง
15 พรรษา โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411
โดยในช่วง 5 ปีแรกในรัชกาล เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สาเร็จราชการแทน
ตลอดรัชกาลของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่าง
ยุคเก่าและยุคใหม่ ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอานาจทางตะวันตกก็ปรากฏเด่นชัดขึ้น จึงทาให้
พระองค์มีพระราชดาริในการปฏิรูปบ้านเมืองในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก พระองค์
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จประพาสยังต่างประเทศอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้พระองค์ได้ทรงออกเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาทุกข์สุขของราษฎร และ
พระราชกรณียกิจที่สาคัญที่สุดที่อยู่ในความทรงจาของอาณาประชาราษฎร์ก็คือ การเลิกทาสและระบบไพร่
อันเป็นประเพณีที่มีมาอย่างช้านาน และมีพระราชดาริให้ริเริ่มจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนาคนทุก
หมู่เหล่าให้กลายเป็นกาลังของบ้านเมืองอย่างแท้จริง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ณ
พระที่นั่งอัมพรสถาน ด้วยพระโรคพระวักกะ (ไต) พิการ เมื่อทรงพระชนมพรรษาได้ 58 พรรษา รวมระยะเวลา
สิริราชสมบัติ 42 ปี
ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ
UNESCO ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสาคัญของโลกในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่
ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกประชาราษฎร์ นอกจากนี้รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี
เป็นวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์

คาถามกรอบที่ 5
1. ใครคือผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ?
ก. กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ
ข. สมเด็จเจ้าพระยามหาสุรสิงหนาถ
ค. กรมพระราชวังบวรมหาเสนารักษ์
ง. เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
2. ข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 5 ?
ก. การจัดตั้งกองลูกเสือ
ข. การออกพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร
ค. การเริ่มต้นกิจการรถไฟครั้งแรกในประเทศไทย
ง. การออกพระราชบัญญัติพกิ ัดกระเษียรอายุลูกทาสลูกไทย
3. พระราชกรณียกิจทีสาคัญด้านสังคมของรัชกาลที่ 5 คือข้อใด?
ก. การเลิกทาส
ข. การห้ามกินหมาก
ค. การตั้งมหาวิทยาลัย
ง. การฟื้นฟูพิธพี ืชมงคล
4. การยกเลิกระบบทาสของรัชกาลที่ 5 มีผลดีต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร?
ก. ทาให้คนอพยพไปอยู่ตามหัวเมือง
ข. เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม
ค. มีรายได้จากการเก็บภาษีมากขึ้น
ง. ประหยัดงบประมาณในการเลี้ยงดู
5. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว?
ก. เพื่อให้ชาวยุโรปยอมแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริง
ข. เพื่อกดดันให้ชาติยุโรปคืนดินแดนที่ยึดจากไทย
ค. เพื่อให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมอนานาประเทศ
ง. เพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยมีความเป็นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ลองดูคาตอบสิว่าถูกต้องหรือเปล่า

เฉลยกรอบที่ 5

1.
2.
3.
4.
5.

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ง. เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ก. การจัดตั้งกองลูกเสือ
ก. การเลิกทาส
ข. เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม
ค. เพื่อให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมอนานาประเทศ

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได้
แต่ถ้าตอบผิดต่ากว่า 4 ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที่ 5
ใหม่อีกครั้งคะ

กรอบที่ 6
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่
29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 และได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟูามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระ
ประชวรและเสด็จสวรรคตในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2437 ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวสวรรคตในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 พระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 6 ในพระบรมราชจักรีวงศ์
หลังจากพิธีบรมราชาภิเษก พระองค์มีพระราชดาริที่จะพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์จึงได้ทรงวางแผนในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา
พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา และประกาศให้การศึกษาในระดับชั้นประถมเป็น
การศึกษาภาคบังคับ และอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สาคัญคือ พระองค์มีพระราชดาริให้เปลี่ยนแปลงธงชาติ
จากเดิมที่มีรูปช้าง เป็นธงไตรรงค์แบบในปัจจุบนั ทรงส่งทหารไปฝึกยังต่างประเทศ และไปร่วมรบในสมรภูมิ
สงครามโลกครั้งที่ 1 อันเป็นที่มาของการแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริงในเวลาต่อมา
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเห็นว่าประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้ จึงทรงให้
จัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการจัดตั้งดุสิตธานีขึ้นเพื่อทดลองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และนาผลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารประเทศ ส่วนในด้านเศรษฐกิจ ทรงจัดตั้งคลังออมสินขึ้น
เพื่อให้ประชาชนได้ฝึกการเก็บสะสมทรัพย์ ยกเลิกการพนันบ่อนเบี้ยทุกชนิด และทรงจัดตั้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทย
ขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านเมือง ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงพัฒนาด้านการคมนาคม โดยการปรับปรุงและ
ขยายกิจการรถไฟให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งพระราชทานนามสกุลเพื่อให้คนไทยมีนามสกุลใช้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระโลหิตเป็นพิษในพระอุทร เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง ขณะพระชนมพรรษา
45 พรรษา รวมระยะเวลาครองสิริราชสมบัติ 15 ปี

คาถามกรอบที่ 6
1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกรณียกิจทุกเรื่อง ยกเว้นข้อใด?
ก. จัดตั้งดุสิตธานี
ข. ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ
ค. ตราพระราชบัญญัตินามสกุล
ง. นาประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลก ครั้งที่ 2
2. เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ จึงทรงเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายพันธมิตร?
ก. ต้องการดินแดนที่เคยเสียไปกลับคืนมา
ข. เพื่อปูองกันการรุกรานของฝุายอักษะ
ค. ต้องการแสดงศักยภาพของทหารไทย
ง. ต้องการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาค
3. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 6 ?
ก. การสร้างธงไตรรงค์
ข. การก่อตั้งกองลูกเสือ
ค. การสร้างโรงพยาบาลวังหลัง (ศิริราช)
ง. การประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464
4. ประเทศไทยได้เปลี่ยนธงชาติจากธงช้างเผือกบนพื้นสีแดงเป็นธงไตรรงค์ในรัชสมัยใด?
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. การประกาศใช้ พระราชบัญญัตินามสกุลในประเทศไทย เริ่ มในรัชสมัยใด?
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง่ายมากใช่มั๊ยคะ ลองดูสิว่าได้คะแนนเท่าไหร่

เฉลยกรอบที่ 6

1.
2.
3.
4.
5.

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ง.
ง.
ค.
ก.
ก.

นาประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลก ครั้งที่ 2
ต้องการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาค
การสร้างโรงพยาบาลวังหลัง (ศิริราช)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได้
แต่ถ้าตอบผิดต่ากว่า 4 ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที่ 6
ใหม่อีกครั้งคะ

กรอบที่ 7
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระนามเดิมว่า
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูาประชาธิปกศักดิเดชน์ฯ เป็นพระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436
และเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมพรรษาได้ 32 พรรษา ในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468
ในช่วงตลอดรัชสมัย พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย ทั้งในด้านการศึกษาและศาสนา
ซึ่งในด้านการศึกษาพระองค์ได้ทรงปฏิรูประบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และทรงเป็นพระมหากษัตริย์
องค์แรกที่เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ส่วนในด้านศาสนา พระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้จัดพิมพ์
พระไตรปิฎกฉบับอักษรไทยสมบูรณ์ ที่มีชื่อเรียกว่า "พระไตรปิฎกสยามรัฐ"
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายในระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งก่อนที่
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระองค์ได้มพี ระราชดาริที่จะมอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน แต่
ในช่วงการร่างรัฐธรรมนูญ กลับทรงถูกคัดค้านจากขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายคน จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง
การปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรก
ของประเทศไทย ในวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
ราไพพรรณี พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดาเนินไปเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศในแถบยุโรป และ
ประทับที่ประเทศอังกฤษเพื่อทรงเข้ารับการผ่าตัดและรักษาพระเนตร ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ. 2477 รวมเวลาครองราชสมบัติ 9 ปี 3 เดือน 4 วัน และประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษจนสวรรคตเมื่อวันที่
30 พฤษภาคม 2484 ขณะพระชนมมายุ 48 พรรษา

คาถามกรอบที่ 7
1. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มิได้ปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจตามข้อใด?
ก. พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ข. ให้มีการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
ค. เปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก
ง. เปลี่ยนแปลงการปกครองแบบราชาธิปไตยเป็นแบบประชาธิปไตย
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

ลองดูคาตอบสิว่าถูกต้องหรือเปล่า

เฉลยกรอบที่ 7

1.
2.
3.
4.
5.

ตอบ ค. เปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก
ตอบ ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตอบ ค. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
ตอบ ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตอบ ข. 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได้
แต่ถ้าตอบผิดต่ากว่า 4 ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที่ 6
ใหม่อีกครั้งคะ

กรอบที่ 8
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล หรือพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงเป็นพระโอรส
องค์แรกของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูามหิดลอดุลเดช กรมหลวง
สงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
กับหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 ณ โรงพยาบาลเมือง
ไฮเดลแบร์ก ประเทศเยอรมนี และเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลาดับที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่
2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ขณะพระชนมพรรษาได้ 8 ปี 5 เดือน 11 วัน
ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ อยู่ในช่วงภาวะสงคราม ทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา
จึงทาให้โดยส่วนใหญ่แล้วพระองค์จะประทับอยู่ในต่างประเทศเพื่อทรงศึกษาเล่าเรียน โดยเสด็จนิวัติกลับ
ประเทศไทยครั้งแรกหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ขณะนั้นพระองค์ทรงมี
พระชนมพรรษาเพียง 13 พรรษา และครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2488 โดยในการเสด็จนิวัติประเทศ
ไทยครั้งที่ 2 พระองค์ได้เสด็จฯ ตามคากราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาล
ในช่วงที่พระองค์ประทับอยู่ในประเทศไทย พระองค์ได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนราษฎรในหลายจังหวัด
และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เสด็จประพาสสาเพ็ง ซึ่งถือเป็นการสร้าง
สัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างคนไทยและคนจีนหลังจากเกิดความร้าวฉาน
จนกระทั่งในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ก่อนถึงกาหนดการเสด็จฯ กลับไปศึกษาต่อระดับชั้นปริญญา
เอก พระองค์ได้เสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืนในที่บรรทม ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง 20 ปี 9 เดือน รวม
ระยะเวลาครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 12 ปี

คาถามกรอบที่ 8
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวไทยกับชาวจีน
อย่างไร?
ก. ทรงเรียกทั้งสองฝุายมไกล่เกลี่ย
ข. ทรงเสด็จประพาสสาเพ็ง
ค. ทรงมอบหมายให้รัฐบาลแก้ปัญหา
ง. ทรงพระราชทานสิทธิพิเศษให้กับชาวจีน
2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัติกลับประเทศไทยครั้งแรกเมื่อใด?
ก. วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481
ข. วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2488
ค. วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
ง. วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2489
3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนม์พรรษาได้เท่าใด?
ก. 8 พรรษา
ข. 13 พรรษา
ค. 15 พรรษา
ง. 17 พรรษา
4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลาดับที่ 8 แห่ง
ราชวงศ์จักรี เมื่อใด?
ก. วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477
ข. วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2488
ค. วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
ง. วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2489
5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งที่ 2 เมื่อใด?
ก. วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481
ข. วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2488
ค. วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
ง. วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2489

ลองดูคาตอบสิว่าถูกต้องหรือเปล่า

เฉลยกรอบที่ 8

1.
2.
3.
4.
5.

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ข. ทรงเสด็จประพาสสาเพ็ง
ก. วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481
ก. 8 พรรษา
ก. วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477
ข. วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2488

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได้
แต่ถ้าตอบผิดต่ากว่า 4 ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที่ 6
ใหม่อีกครั้งคะ

กรอบที่ 9
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระนามเดิมว่า
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระราชโอรสใน
สมเด็จเจ้าฟูามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการ
เฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาลย์ เสด็จพระราชสมภาพ เมื่อวันที่
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบิร์น รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเสด็จ
ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
ปัจจุบันทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสวยราชย์นานที่สุดในโลกที่มีพระชนมชีพอยู่ และยาวนานที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ประเทศไทย โดยจะมีพิธีเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2559
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างมากมาย ซึ่งล้วน
แต่สร้างคุณอนันต์ให้แก่ราษฎรชาวไทย พระราชทานโครงการในพระราชดาริกว่า 2,000 โครงการ เพื่อ
ประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ทรงตรากตราพระวรกายทรงงานอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แม้ในยามที่
ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจอย่างหนัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 พระองค์ก็ได้พระราชทานแนวคิดเรื่อง
"เศรษฐกิจพอเพียง" และ "เกษตรทฤษฎีใหม่" เพื่อให้พสกนิกรได้พึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียง
จนได้รับการยกย่องจากสานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล
ความสาเร็จด้านการพัฒนามนุษย์ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ในด้านพระปรีชาสามารถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพทั้งในด้าน
ดนตรี กีฬา และด้านภาษา พระองค์พระราชนิพนธ์บทเพลงไว้มากกว่า 40 เพลง และพระราชนิพนธ์งานเขียน
ถึง 18 ชิ้น ในด้านกีฬา พระองค์โปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษ โดยทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยแข่งเรือใบใน
กีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ซึ่งในครั้งนี้พระองค์ทรงชนะเลิศเหรียญทอง
โดยทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

คาถามกรอบที่ 9
1. “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ ประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม” เป็นพระราชดารัสของ
พระมหากษัตริย์พระองค์ใด?
ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
2. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงริเริ่มโครงการแก้มลิง เพื่อวัตถุประสงค์ใด?
ก. บาบัดน้าเสีย
ข. แก้ปัญหาน้าท่วม
ค. จัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ง. ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
3. ข้อใดคือภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการอนุรักษ์ดิน?
ก. โครงการแก้มลิง
ข. การทาฝายกั้นน้า
ค. การปลูกหญ้าแฝก
ง. การปลูกผักตบชวา
4. ประเภทกีฬาในข้อใดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดปรานมากที่สุด?
ก. ว่ายน้า
ข. ยิงปืน
ค. แข่งเรือใบ
ง. เทเบิลเทนนิส
5. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการยกย่องจากสานักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) เรื่องใด?
ก. ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
ข. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ค. ด้านดนตรีและกีฬา
ง. การพัฒนามนุษย์

ง่ายมากใช่มั๊ยคะ ลองดูสิว่าได้คะแนนเท่าไหร่

เฉลยกรอบที่ 9

1.
2.
3.
4.
5.

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ข. แก้ปัญหาน้าท่วม
ค. การปลูกหญ้าแฝก
ค. แข่งเรือใบ
ง. การพัฒนามนุษย์

ถ้าตอบถูก 4 ข้อขึ้นไป ให้ศึกษากรอบต่อไปได้
แต่ถ้าตอบผิดต่ากว่า 4 ข้อ ให้กลับไปศึกษา กรอบที่ 9
ใหม่อีกครั้งคะ

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์
(สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์)
คาสั่ง : ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมาย X
ลงในกระดาษคาตอบที่แจกให้
1. เหตุการณ์ใด ไม่ได้ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5?
ก. การตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์
ข. การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล
ค. การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ง. การจัดตั้งเคาน์ซิล ออฟ เสตต (Council of state)
2. ในสมัยรัชกาลใดที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีพิธีการถือน้าพิพัฒน์สัตยา?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่ออะไร?
ก. ให้ฝรั่งเศสยอมแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริง
ข. ให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยต้องการรักษาความเป็นกลาง
ค. ให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนที่ยึดไปจากไทยในเหตุการณ์ ร.ศ.112
ง. ให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมออารยประเทศ
4. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นพระองค์แรกที่เสด็จฯ ยังต่างประเทศ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. การกาหนดให้ใช้เงินบาทเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเกิดขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. การกาหนดให้ใช้คานาหน้าอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด?
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
7. การปฏิรูปกฎหมายและการศาลไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

8. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด เป็นผู้กาหนดให้ชาติ 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 ว่าเป็นบุคคลสาคัญของโลกในสาขาใด?
ก. ด้านการศึกษา
ข. ด้านวรรณกรรม
ค. ด้านการพัฒนาสังคม
ง. ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
11. สงครามครั้งสาคัญที่สุดระหว่างไทยกับพม่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือข้อใด?
ก. สงครามเก้าทัพ
ข. สงครามเชียงกราน
ค. สงครามช้างเผือก
ง. สงครามบ้านบางระจัน
12. เหตุใดที่ทาให้รัชกาลที่ 4 ตัดสินพระทัยเปิดประเทศทาสนธิสัญญากับมหาอานาจตะวันตก?
ก. เพื่อให้เกิดระบบการค้าเสรี
ข. เพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง
ค. เพื่อประโยชน์ของชนชั้นปกครอง
ง. เพื่อจะได้มีอานาจอย่างประเทศตะวันตก
13. วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยสมัยรัชกาลที่ 7 มีสาเหตุที่สาคัญที่สุดมาจากอะไร?
ก. รัฐบาลใช้จ่ายอย่างฟุุมเฟือย
ข. ความวุ่นวายทางการเมือง
ค. ภาวะเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลก
ง. เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
14. สาเหตุใดที่ทาให้การค้าข้าวของไทยเจริญเติบโตอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 4?
ก. การใช้ นโยบายการค้ าแบบเสรี
ข. ชาวนาได้ กรรมสิทธิ์ที่ดินทัว่ ประเทศ
ค. มีการใช้ เครื่ องจักรในการเพาะปลูก
ง. มีการขยายพื ้นที่การทานาอย่างมาก
15. การปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5 เกิดจากสาเหตุใดน้อยที่สุด?
ก. ความเสื่อมของระบบมูลนาย-ไพร่
ข. เหตุการณ์วุ่นวายภายในประเทศ
ค. โครงสร้างการปกครองเดิมล้าสมัย
ง. การคุกคามจากจักวรรดินิยมตะวันตก
16. การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นใน
สมัยรัชกาลใด?
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
17. ข้อใดคือประโยชน์สาคัญที่สุดที่ได้รับจากการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5?
ก. ได้เดินทางเปลี่ยนบรรยากาศ
ข. ทราบความเป็นอยู่ของราษฎร
ค. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหัวเมืองต่างๆ
ง. ทราบการทางานของข้าราชการท้องถิ่น

18. ข้อใดคือพระราชกรณียกิจที่สาคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย?
ก. การตั้งกรมโขนและละคร
ข. การใช้ซอในวงมโหรีของไทย
ค. การปรับปรุงท่าราและละคร
ง. การส่งเสริมให้คนไทยเล่นโขน
19. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงริเริ่มโครงการแก้มลิง เพื่อวัตถุประสงค์ใด?
ก. บาบัดน้าเสีย
ข. แก้ปัญหาน้าท่วม
ค. จัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ง. ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
20. สารานุกรมสาหรับเยาวชน ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มีค่ายิ่งจัดทาขึ้นในรับสมัยใด?
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทาได้ทุกข้อแน่ๆ เลย เดี๋ยวลองตรวจคาตอบดูนะคะ ถ้าผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนดแสดงว่านักเรียนเก่งมากคะ อย่าเผลอแอบดู
คาตอบก่อนนะคะ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

1. ตอบ
2. ตอบ
3. ตอบ
4. ตอบ
5. ตอบ
6. ตอบ
7. ตอบ
8. ตอบ
9. ตอบ
10. ตอบ
11. ตอบ
12. ตอบ
13. ตอบ
14. ตอบ
15. ตอบ
16. ตอบ
17. ตอบ
18. ตอบ
19. ตอบ
20. ตอบ

ค. การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. ให้ต่างชาติยอมรับว่าไทยมีเกียรติยศเสมออารยประเทศ
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ข. ด้านวรรณกรรม
ก. สงครามเก้าทัพ
ข. เพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง
ค. ภาวะเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลก
ง. มีการขยายพื ้นที่การทานาอย่างมาก
ข. เหตุการณ์วุ่นวายภายในประเทศ
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. ทราบความเป็นอยู่ของราษฎร
ค. การปรับปรุงท่าราและละคร
ข. แก้ปัญหาน้าท่วม
ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ตรวจดูคะแนนแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ สงสัยได้คะแนนเต็ม
แน่ๆ เลย
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